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Γεπηέξα 25 Οθησβξίνπ 1993
Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 25 Οθησβξίνπ 1993, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11.07' ζπλήιζε
ζηελ Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ε Βνπιή ζε Οινκέιεηα γηα λα
ζπλεδξηάζεη ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ θ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε.
Παξαθαιείηαη ν ζπλάδειθνο Βνπιεπηήο Λαξίζεο θ. Ησάλλεο Φιψξνο λα πξνζέιζεη
λα δψζεη ην λελνκηζκέλν φξθν ελψπηνλ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Δθθιεζίαο.
(Πξνζέξρεηαη ν Βνπιεπηήο θ. Ησάλλεο Φιψξνο θαη δίλεη ηνλ αθφινπζν φξθν:
"Οξθίδνκαη ζην φλνκα ηεο Αγίαο θαη Οκννχζηαο θαη Αδηαίξεηεο Σξηάδαο, λα είκαη
πηζηφο ζηελ Παηξίδα θαη ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, λα ππαθνχσ ζην χληαγκα θαη
ζηνπο Νφκνπο θαη λα εθπιεξψλσ επζπλείδεηα ηα θαζήθνληά κνπ").
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Άμηνο!
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Άμηνο, άμηνο!
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Δηζεξρφκαζηε ζηελ
ΔΗΓΗΚΖ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
πλερίδεηαη ε ζπδήηεζε επί ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ηεο Κπβεξλήζεσο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ππελζπκίδσ φηη απφ ζήκεξα ην φξην ησλ νκηιηψλ ησλ
θπξίσλ Βνπιεπηψλ είλαη 10 ιεπηά.
Ο θ. Βαζίιεο Κεδίθνγινπ έρεη ην ιφγν.
ΒΑΗΛΖ ΚΔΓΗΚΟΓΛΟΤ: Κχξηε Πξφεδξε, αξγήζακε πνιχ ηε ζπλεδξίαζε θαη ζα
παξαθαιέζσ γηα ηελ αλνρή ζαο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πξηλ εηζέιζσ ζην θχξην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ, ήζεια λα
ζεκεηψζσ φηη έρσ ηε βεβαηφηεηα φηη δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ
Πξνεδξίαο ρζεο ην γεγνλφο φηη ζηηο παξακνλέο ησλ εθινγψλ ρηιηάδεο πξνζειήθζεζαλ
απφ ηηο ΓΔΚΟ κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ νη νπνίνη πξνζιεθζέληεο κε βάζε
ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο απηψλ ησλ ΓΔΚΟ θαζίζηαληαη κφληκνη δεκφζηνη
ππάιιεινη.
Θα παξαθαινχζα, ινηπφλ, λα πεξηιεθζεί ζηα φζα καο είπε ρζέο θαη θάπνηα δηάηαμε
κε ηελ νπνία αθπξψλνληαη ή θαηαξγνχληαη φια ηα δηθαηψκαηα θαηάιεςεο ζέζεο
πάζεο θχζεσο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γεκφζην, ηα ΝΠΓΓ, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ ζπκβάζεηο πνπ εθιήζεζαλ λα ππνγξάςνπλ,
ππεγξάθεζαλ ή έιεμαλ ζην δηάζηεκα απφ 01.09.93 έσο 12.10.93. Λφγνπ ράξηλ,
αζρέησο πξνθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θάζε κνξθήο, παο φζηηο ππέγξαςε εηήζηα
ζχκβαζε εξγαζίαο ή παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηε ΓΔΖ, απηνδηθαίσο είλαη κφληκνο
ππάιιεινο. Σέηνηεο ζπκβάζεηο ππεγξάθεζαλ πιένλ ησλ 6.500 κφλν ζηε ΓΔΖ, θχξηε
Τπνπξγέ Πξνεδξίαο. Μφλν ζην Αιηβέξη πξνζειήθζεζαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν 87, κε
εηήζηα ζχκβαζε, νη νπνίνη ηελ επνκέλε ηνπ έηνπο είλαη ηαθηηθνί ππάιιεινη. Δπίζεο δελ λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη λα ην ηνλίζσ- πξνζιακβάλνληαη φινη φζνη απειχζεζαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο πνπ είρε γίλεη ζηε ΓΔΖ.
Λππνχκαη, γηαηί δελ ππήξμε θακία δηακαξηπξία ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο γηα
απηνχ ηνπ είδνπο ηηο πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαη ζα επρφκνπλ ηδηαίηεξα λα δηαςεπζζψ.
Ήζεια λα μέξσ, κε πνην θχξνο απηφ ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζα έρεη ιφγν ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία. απηφ δε ηαπηφρξνλα, θχξηε Τπνπξγέ ηεο Πξνεδξίαο, είλαη

κηα πξάμε ππνλφκεπζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, φηαλ δηνγθψλνληαη θαηά
απηφλ ηνλ ηξφπν νη δαπάλεο.
Πέξαλ ησλ άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ππελζπκίδσ, θχξηε Τπνπξγέ ηεο Πξνεδξίαο,
πσο θαη ζηηο Σξάπεδεο έρνπλ γίλεη παξαλνκίεο. Αθφκε επηηξέςηε κνπ λα ππελζπκίζσ
φηη γηα ην ίδην ζέκα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξσηφδηθεο απνθάζεηο.
Μπαίλσ, θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην θχξην ζέκα ηεο νκηιίαο κνπ.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ζηηο 10 Οθησβξίνπ θαηέξξεπζε κηα εζηθή βάζε. Καηέξξεπζε
ε εζηθή βάζε ηεο πνιηηηθήο πξφηαζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηνπ Απξηιίνπ, ηνπ
1990, φρη κφλν ζην ζθέινο ηεο θαηεγνξίαο πξνο εκάο γηα ηα ζθάλδαια, αιιά σο πξνο
ην ζθέινο θαη θπξίσο ηεο πνηφηεηαο ηεο δηθήο ζαο. Καη ην κεγάιν θαθφ είλαη απηφ.
Γηφηη κε ηελ θαηάξξεπζε απηήο ηεο εζηθήο βάζεο επιήγε ε πνιηηηθή σο θπξίαο θαη
δσνγφλνπ δπλάκεσο θίλεζεο ηεο θνηλσλίαο, σο θπξίαο δπλάκεσο παξέκβαζεο ζην
θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
Καη εμεγνχκαη. Ση είπε ε Νέα Γεκνθξαηία φηαλ δεηνχζε ηελ ςήθν ηνπ Διιεληθνχ
Λανχ; Μίιεζε γηα ζθάλδαια. Καηέξξεπζαλ. Ση είπε αθφκε; Μίιεζε γηα ην κέγα
νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Καη πνχ έθηαζε; Μαο παξνπζίαζε Τπνπξγφ Δζληθήο
Οηθνλνκίαο ηνλ θ. Υξηζηνδνχινπ, ηνλ νπνίν πκλνχζε ζπλερψο φηη έβαηλε απφ
επηηπρία ζε επηηπρία θαη κηα ησλ εκεξψλ, ηνλ θχξην ζηπινβάηε, ππνηίζεηαη, ηεο
αλαζπγθξφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο, ηνλ κεηαζέηεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Καη
έξρεηαη ηελ επνκέλε εκέξα ν θ. Μάλνο εδψ, ηξίβνληαο ηα ρέξηα ηνπ θαη καο ιέεη φηη
δπν ρξφληα πήγαλ ρακέλα. Ση καο είπε ν θ. Μάλνο; ηη ν θ. Υξηζηνδνχινπ ήηαλ έλαο
απνηπρψλ Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Γηεξσηήζεθαλ έηζη νη νπαδνί ζαο: Έλαλ
επηηπρεκέλν Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, έλαο Πξσζππνπξγφο πνπ ζέβεηαη ηε
ρψξα, πνπ ιέεη φηη ε ρψξα έρεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, ηνλ ζηέιλεη ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο; Αλ είλαη αλάπνδα, δελ πξέπεη λα μέξεη ν Πξσζππνπξγφο φηη ν Τπνπξγφο
ηνπ ήηαλ απνηπρεκέλνο; Καη έλαο απνηπρεκέλνο Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο
γίλεηαη Κεληξηθφο Σξαπεδίηεο; Να, γηαηί θαηέξξεπζε ε Νέα Γεκνθξαηία. Καη δελ
είλαη κφλν απηφ, αγαπεηνί θίινη. Καηέξξεπζε απφ ηηο δηθέο ηεο πξάμεηο.
Γηα πνην ιφγν έγηλαλ νη εθινγέο; Γηφηη επέκελε ε εγεηηθή νκάδα ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο λα ηνπνζεηεζεί ηψξα ν επελδπηήο ζηνλ ΟΣΔ. Ση έιεγε ν Πξσζππνπξγφο
θαη θπξίσο ηα εγεηηθά ηεο ζηειέρε; "Μεγάιε δεκηά αλ γίλνπλ πξφσξεο εθινγέο".
Γηαηί έγηλαλ εθινγέο; Γηαηί επέκελε λα ηνπνζεηεζεί ηψξα ν ζηξαηεγηθφο επελδπηήο.
Καη δηεξσηάηαη ν απιφο πνιίηεο, ν νπαδφο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο: Μα, ην ζέκα απηφ
δελ κπνξνχζε λα κεηαηεζεί κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα θαη λα απνθεπρζεί απηφ ην κέγα
θαθφ; Κάπνηνπο ζπλέθεξε ε επηκνλή. Να, γηαηί θαηέξξεπζε ε εζηθή βάζε ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, εηζπξάμακε κηα αξλεηηθή ςήθν θαη έρνπκε ππνρξέσζε λα ηελ
κεηαηξέςνπκε ζε απνδνρή ζεηηθήο πξφηαζεο. Ζ παξνχζα Κπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε
εμαηξεηηθά δχζθνιε ζέζε. Απφ ηε κηα πιεπξά ε Κπβέξλεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
αληηκεησπίζεη άκεζα πξνβιήκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγήζεη ηελ ειπίδα θαη λα
εδξαηψζεη ηε βεβαηφηεηα φηη έρνπκε κηα πνξεία επηηπρή πξνο ηελ Δλσκέλε Δπξψπε.
πσο είπε ν Πξσζππνπξγφο, "δελ έρνπκε άιιε επηινγή θαη άιιε δπλαηφηεηα, παξά
κφλν λα επηηχρνπκε".
Ζ Κπβέξλεζε, αγαπεηνί θίινη, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αληηκεησπίζεη ην ζέκα ησλ
απζαηξέησλ.
Οθείιεη λα ζρεδηάζεη έλαλ καθξνπξφζεζκν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά πξέπεη λα
δψζεη θαη ξεχκα ζ' απηφλ ηνλ απζαίξεην νηθηζηή, ν νπνίνο είρε ηξία παηδηά θαη έλα
θηήκα θαη ζηάζεθε αδχλαην ην Κξάηνο, ε Πνιηηεία, λα ηνπ δψζεη έλα πνιενδνκηθφ
ζρέδην λα κπνξέζεη λα πάξεη λνκίκσο ηελ άδεηα. Γελ έθαλε ην απζαίξεην εμ ηδίαο
πξσηνβνπιίαο, ην έθαλε εμ' αλάγθεο.

Γη' απηφ νθείινπκε λα ην αληηκεησπίζνπκε.
Οθείιεη απηή ε Κπβέξλεζε λα πιεξψζεη ηνπο ξεηηλνζπιιέθηεο γηα ηελ ακνηβή πνπ
ηνπο νθείιεη γηα ην 1992, αιιά ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγήζεη ηελ ειπίδα θαη ηελ
πξννπηηθή. Πνην είλαη ην κέιινλ απηψλ ησλ εξγαηψλ ηνπ δάζνπο κε απηήλ ηε βαξηά
εξγαζία, πνπ ηαπηφρξνλα παξέρνπλ ππξνπξνζηαζία θαη ηνπο αξλνχκεζα ηελ ακνηβή
ηεο εξγαζίαο, ηελ νπνία παξέρνπλ, φρη κφλν γηα ην δηθφ ηνπο πξντφλ, αιιά θαη γηα ην
θνηλσληθφ ζχλνιν;
Ζ δηαθχιαμε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη δεκφζηα ππoρξέσζε.
Οθείιεη, θχξηνη ζπλάδειθνη, ε Κπβέξλεζε, νθείιεη ν θχξηνο. Τπνπξγφο εζληθήο
Οηθνλνκίαο λα πείζεη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο λα πάλε νπξά ζηηο εθνξίεο, λα
πιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, γηαηί έρνπκε αλάγθε. Καη ηαπηφρξνλα νθείιεη λα
δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο απηνηξνθνδνηνχκελεο είζπξαμεο, γηα λα έρνπκε
έζνδα, γηαηί ην κέγα πξφβιεκα ησλ ειιεηκκάησλ, είλαη πξφβιεκα εζφδσλ.
Οθείιεη, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε Κπβέξλεζε απφ ηε κία πιεπξά λα ζεβαζηεί ην φηη
δελ ζα επηβιεζνχλ άιιεο θνξνινγίεο, αιιά δηεξσηψκαη: Πξφζθαηα, θχξηε Τπνπξγέ
ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ, θπθινθφξεζε κία απφθαζε κε ηελ
νπνία θαζνξίδεηαη ν εηήζηνο ΦΠΑ γηα ηνπο ηαμηηδήδεο ζε 40.000 δξρ. Γειαδή νη
ηαμηηδήδεο έρνπλ αθαζάξηζηα έζνδα ην ρξφλν 300.000 δξρ. κφλν; Θα δερζείηε απηέο
ηηο απνθάζεηο; Απηφ ιέγεηαη ζεβαζκφο θαη κε επηβνιή θνξνινγίαο;
Θα δερζνχκε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, απηνθίλεηα 2000 θπβηθψλ θαη πάλσ λα
πιεξψλνπλ ηέιε θπθινθνξίαο 50.000 γηαηί απηφ ζπλέθεξε θάπνηνπο εηζαγσγείο
απηνθηλήησλ;
Θα δερζνχκε, θχξηε Τπνπξγέ ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, απηέο ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο
ησλ αθηλήησλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηα βφξεηα πξνάζηηα θαη ζηελ Αηηηθή, γηαηί
απηφ ζπλέθεξε ζε θάπνηνπο θπξίνπο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ή ζα βάινπκε ηα
πξάγκαηα εθεί πνπ πξέπεη;
Οθείιεη, ινηπφλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε Κπβέξλεζε απφ ηε κία πιεπξά λα
αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα θαη απφ ηελ άιιε λα δεκηνπξγήζεη ηε βεβαηφηεηα φηη ε
πνξεία πξνο ηελ Δπξψπε είλαη θαη επηηπρήο θαη αδηαπξαγκάηεπηε.
Γηα λα γίλεη απηφ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο ε
Κπβέξλεζε, γηα ην φηη ε Διιάδα θαζίζηαηαη κία ρψξα ηζρπξή, κε ιφγν ζην ηξαπέδη κε
ηνπο εηαίξνπο. Οθείιεη λα απνδείμεη ε Κπβέξλεζε κε ηηο πξάμεηο ηεο φηη πξνρσξεί ζε
κία νηθνλνκία αληαγσληζηηθή, κε απηνηξνθνδνηνχκελε αλάπηπμε.
Οθείιεη, επίζεο, ε Κπβέξλεζε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα δεκηνπξγήζεη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα κηα δηθαηφηεξε θνηλσλία. Οθείινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ην φηη ζα έρνπκε κηα πνιηηεία γηα κηα δεκνθξαηηθή έθθξαζε κεηά
ηελ πξνζβνιή πνπ ππέζηε απφ ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.
Σέινο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, νθείιεη ε Κπβέξλεζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο
πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ησλ πεξηθεξεηψλ. Έρεηε ππνρξέσζε, θχξηε Τπνπξγέ ηεο
Δζληθήο Οηθνλνκίαο, λα αληηκεησπίζεηε ην πξφβιεκα ηεο δηαθνπήο ησλ έξγσλ πνπ
έγηλε, γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα απνξξνθήζνπλ ηα θνλδχιηα κε ηνπο ηξφπνπο πνπ
έρνπλ ηειεπηαία εθεχξεη, ππνθχπηνληαο ζηηο αλάγθεο ηεο Koηλφηεηαο, κεηαθέξνληαο
ηηο επζχλεο ζηελ πεξηθέξεηα, πνπ δελ έρνπλ θακία ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο
θνλδπιίσλ.
Οθείιεηε, ινηπφλ, λα αληηκεησπίζεηε ην πξφβιεκα ηεο δηαθνπήο ησλ έξγσλ ζηελ
Δχβνηα, ζηελ Κάξπζην, ζηελ Κχκε, ησλ έξγσλ ηνπ θφκβνπ ηνπ Μαληνπδίνπ, ησλ
έξγσλ ηεο Βνξείνπ Δπβνίαο. Οθείιεηε λα αληηκεησπίζεηε απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαη
ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγήζεηε ηελ ειπίδα φηη ζχληνκα ε Κάξπζηνο ζα απαιιαγεί απφ
ην ρψκα, ζα απαιιαγεί απφ ηελ απνκφλσζε, φηη ε Κχκε θαη νη αλαηνιηθέο αξρέο ηεο
Δχβνηαο ζα γίλνπλ πξαγκαηηθφ θηήκα φιεο ηεο Διιάδνο, φινπ ηνπ θφζκνπ. Οθείιεηε

λα δεκηνπξγήζεηε ηελ ειπίδα φηη ε Δχβνηα δελ ζα είλαη κφλν ν πλεχκσλ θαη ν
ηξνθφο, αιιά ζα έρεη θαη ηελ αληίζηνηρε κεηαρείξηζε απφ ηελ Κπβέξλεζε.
Οθείινπκε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο κε ηηο
νπνίεο νη πεξηθέξεηεο ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα πξνζθέξνπλ κία εξγαζία κε αίζζεκα
κνληκφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ζα πξνζθέξνπλ πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο παξνρέο.
Οθείιεηε, επαλαιακβάλσ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηθέξεηά κνπ θαη επηηξέςηε κνπ ηελ
αλαθνξά, θχξηε Τπνπξγέ ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο -είκαζηε Βνπιεπηέο ηεο
πεξηθέξεηαο θαη νθείινπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα, αιιά θαη λα
δεκηνπξγήζνπκε ηελ ειπίδα ηεο πξνφδνπ- έλα εηδηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ζην
Ννκφ καο. Οθείιεηε λα δεκηνπξγήζεηε ηελ ειπίδα φηη ζα μαλαλάςνπλ νη ηζηκηληέξεο
ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο, φηη ζα μαλαθαπλίζνπλ ηα εξγνζηάζηα ζηελ πεξηνρή ηνπ
Λεπθνιίζνπ, φηη ζα πάςεη ε πεξηνρή ηνπ Μαληνπδίνπ λα είλαη κνλνςψλην ηνπ
Λεπθνιίζνπ, ζα απνθηήζεη έλα αθφκε αλαηνιηθφ ιηκάλη ζην Αηγαίν ε Δχβνηα.
Καη αθφκα νθείιεηε λα δψζεηε ηελ ειπίδα φηη ε Αηδεςφο δελ ζα είλαη απιψο κία
ινπηξφπνιε, αιιά ζα είλαη ε ινπηξφπνιε φπσο έπξεπε λα είλαη, κε ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ ζα έπξεπε.
Κνληνινγήο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ε Κπβέξλεζε είλαη ζε κεγάιε δπζθνιία. Έρνπκε
φκσο ηε κεγάιε επηπρία θαη ηελ ηχρε λα πξνΐζηαηαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο
Οηθνλνκίαο ζπλάδειθνο πνιηηηθφο απφ ηνπο ζπκπαζέζηεξνπο ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο θαη κεγάινπ θχξνπο.
αο ζπληζηψ ινηπφλ, αγαπεηέ Τπνπξγέ ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο λα πείηε επζέσο
ζηνλ Διιεληθφ Λαφ φηη έρεηε αλάγθε απφ ρξήκαηα γηα λα αληηκεησπίζεηε ηα
πξνβιήκαηα. Οθείιεηε λα ην πείηε απηφ γελλαία θαη αλνηθηά ζαλ Τπνπξγφο ησλ
Οηθνλνκηθψλ θαη αθφκα λα πείηε πσο είζηε ζπλεηαίξνο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο ζην 18% ησλ αθαζαξίζησλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη. Πξέπεη ζαθψο λα πείηε φηη
απηά ζα ηα δηεθδηθήζεηε θαη ν Διιεληθφο Λαφο πνπ έρεη απφιπηε εκπηζηνζχλε ζε ζαο
ζα αληαπνθξηζεί. Μελ έρεηε ηελ παξακηθξή ακθηβνιία θαη είκαη βέβαηνο φηη νη
Έιιελεο ζα ζηαζνχλ ζηελ νπξά ζηηο Δθνξείεο, νχησο ψζηε λα πιεξψζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο, γηαηί καο έρνπλ εκπηζηνζχλε.
Οθείιεηε αθφκα, θχξηε Τπνπξγέ, λα ηνπο πείηε λα πάλε ζηα καγαδηά θαη λα
ςσλίζνπλ, λα απνθηήζνπλ ειπίδα θαη εκείο είκαζηε εδψ. Έηζη ψζηε λα γίλεη ηδίξνο
ζηα καγαδηά, ηα καγαδηά λα πάλε ζηηο βηνηερλίεο θαη νη βηνηερλίεο ζα πξνκεζεπηνχλ
πξψηεο χιεο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θίλεζε. Έρεηε θαζήθνλ λα ην θάλεηε. Πξέπεη
απφ ηε κηα κεξηά λα δείηε ηα πξνβιήκαηα άκεζα θαη απφ ηελ άιιε καθξνπξφζεζκα.
Πξέπεη λα βξείηε άκεζα κέηξα είζπξαμεο εζφδσλ θαη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο
δπλαηφηεηεο. Πξνεγνπκέλσο έθεξα κεξηθά παξαδείγκαηα θαη έλα αθφκα είλαη φηη
ππάξρνπλ δηαηάμεηο κε βεβαησζέληνο ΦΠΑ. Τπάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα, αιιά
κέρξη ηψξα δελ ππήξρε ε ειπίδα θαη ε εκπηζηνζχλε φηη ε δξαρκή πνπ έδηλε ν
Έιιελαο πνιίηεο ζην Διιεληθφ Γεκφζην είρε ζαλ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Απηέο νη πξνυπνζέζεηο εμέιηπαλ, θαηέξξεπζε ε εζηθή βάζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
θαη ν ειιεληθφο Λαφο, θχξηε Τπνπξγέ ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ζαο πεξηβάιιεη κε
ηδηαίηεξε ηηκή θαη εκπηζηνζχλε θαη είλαη έηνηκνο λα αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκά ζαο.
Με δηζηάδεηε. Δίλαη έηνηκνη θαη λα αλαπηχμνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά λα
πιεξψζνπλ θαη ηα νθεηιφκελα. Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ.)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θ. Κ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ην ιφγν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θχξηε
Πξφεδξε, πξνθαλψο ε ζεηξά ε νπνία θαζνξίζηεθε δελ είλαη ε ελδεδεηγκέλε. Δλ πάζε

πεξηπηψζεη παίξλσ ην ιφγν κε αθνξκή θάπνηεο ζεκεηψζεηο απφ ηηο πξνγξακκαηηθέο
δειψζεηο, γηα λα θάλσ ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο.
Έγηλε πνιχο ιφγνο απφ ηνλ θχξην. Πξσζππνπξγφ γηα απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε
ηνπ θχξνπο ησλ ζεζκψλ. Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηη ελλνεί ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε
ν θάζε νκηιεηήο, ίζσο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ
φξνπ "ζεζκφο".
Πξνθαλψο φινη ζα ζπκθσλήζνπκε φηη ζεζκφο είλαη φ,ηη γίλεηαη δεθηφ απφ παξάδνζε
ή απφ θαλφλα δηθαίνπ θαη αθφκα φηη πξέπεη λα ζηεξίδεηαη έζησ θαη αλ ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζεζκψλ ππάξρνπλ θάπνηεο νξηαθέο παξεθθιίζεηο
αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο παξαηάμεηο.
Καη' αξρήλ ζεζκφο είλαη ε Γεκνθξαηία, ην Κνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα, ε Πξνεδξία,
ε Βνπιή, ε εθηειεζηηθή εμνπζία, ε Γηθαηνζχλε, ε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ, γηα ηελ
νπνία ηφζα πνιιά ιέρζεθαλ θαη θαηά θαηξνχο δίδαμε θαη απφ ην Καλάιη 29 ν
Τπνπξγφο Δξγαζίαο θ. Δπάγγεινο Γηαλλφπνπινο.
Θεζκφο είλαη ν Πξσζππνπξγφο. Δπηκέξνπο ζεζκνί είλαη ηα ίδηα ηα θφκκαηα, νη
παξαηάμεηο. Θεζκφ απνηεινχλ θαη νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο. Καη δηθαηνχκαη
πξνθαλψο λα πσ φηη ε ηζηνξία ηνπ ΠΑ.Ο.Κ, θαη αλ ζέιεηε ε ίδηα ε ηζηνξία ηνπ
Αξρεγνχ ηνπ ΠΑΟΚ, έδεημε φηη θάζε άιιν παξά ππάξρεη ζεβαζκφο πξνο ηνπο
ζεζκνχο. Απηφ πξνθχπηεη θαη' αξρήλ απφ ηα ίδηα ηα θείκελα, ηα γξαπηά θαη ηηο
νκηιίεο ηνπ. Δγψ ζα ζαο ελζπκίζσ εθείλν ην νπνίν πξνθάιεζε πξάγκαηη ηδηαίηεξε
εληχπσζε θαη ζα έιεγα αλεζπρία θαη θφβν, ηελ έθθξαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζηελ
Κνδάλε, φηαλ κίιεζε ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα κνπ, φπνπ νχηε ιίγν νχηε πνιχ είπε
ηφηε, ζεζκφο, ηη ζα πεη, ζεζκφο; Θεζκφο είλαη ν ιαφο. Με ιίγα ιφγηα δειαδή ζεζκφο
είλαη ν ιαφο, ε πιεηνςεθία ηνπ ιανχ θαη φρη φινο ν ιαφο, αιιά πξνθαλψο ην
εθινγηθφ ζψκα θαη αλ ζέιεηε ζεζκφο είλαη εθείλνη πνπ ςήθηζαλ ΠΑ.Ο.Κ, κε δχν
ιφγηα ζεζκφο είλαη ν ίδηνο ν Αλδξέαο ν Παπαλδξένπ. Οχηε ιίγν, νχηε πνιχ απηά
ππνζηήξημε.
(Γηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ)
Απηά είπε ζηελ Κνδάλε. Δίλαη γξαπηά, εηπψζεθαλ ηνλ ίδην ηνλ ίδην ηνλ λπλ
Πξσζππνπξγφ.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο): Φεπδήο εξκελεία.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Καη έδσζε απαληήζεηο ν Αξρεγφο ηεο
Αμησκαηηθήο Αληηπνιηηεχζεσο σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ λπλ Πξσζππνπξγνχ
ζηε Βνπιή ζηα 8 ρξφληα, ρξφληα πνπ δελ καο επηηξέπνπλ λα πηζηέςνπκε φηη ζα
ππάξμεη ζεβαζκφο πξνο ηνπο ζεζκνχο.
Βέβαηα, ππήξρε θαη έλα ζχλζεκα ή αλ ζέιεηε, έλα ζιφγθαλ ηνπ ΠΑ.Ο.Κ ζηε
δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, "αιιαγή ηεο αιιαγήο". Καη νχηε ιίγν νχηε
πνιχ, ην είπε θαη ν θ. Πάγθαινο ρζεο, φηη εκείο δελ είκαζηε εθείλνη πνπ ήκαζηαλ ην
'80. Βέβαηα, πξνζπάζεζε λα ην δηνξζψζεη θάπσο θαη λα πεη φηη άιιαμαλ νη ζπλζήθεο,
ζπλεπψο αιιάδνπκε θαη εκείο. Μαθάξη λα είλαη έηζη ηα πξάγκαηα, καθάξη ην
ΠΑ.Ο.Κ λα κελ είλαη εθείλν ηεο 8εηίαο ηνπ '81-'88. Ζ εληχπσζε, φκσο, πνπ καο
δψζαηε κε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, αιιά θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ελίσλ
ππνπξγψλ θαηά ην πξψην 10ήκεξν, δπζηπρψο δελ καο ελζαξξχλνπλ λα πηζηέςνπκε
φηη αιιάμαηε λννηξνπία θαη φηη απφ εδψ θαη πέξα ζα ππάξμεη ν ζεβαζκφο απηφο πξνο
ηνπο ζεζκνχο.
Δίπα, ήδε, φηη ζεζκφλ απνηεινχλ θαη νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο. Απηέο πξέπεη λα
δηαθξίλνληαη απφ ζαθήλεηα, λα ιέκε θάηη θαη λα ην ελλννχκε θαη ζε θάζε πεξίπησζε
λα κε ιέκε θάηη πνπ αξέζεη απιψο θαη θπξίσο λα κε ιέκε θάηη πνπ αξέζεη ζε
εθείλνπο πνπ δελ ην αληηιακβάλνληαη. Καη εμεγνχκαη.

Έγηλε ιφγνο πνιχο γηα αλεμαξηεζία ηεο Γηθαηνζχλεο θαη δελ δηεπθξηλίζηεθε πψο ζα
επηηεπρζεί, δηφηη ζην θάησ-θάησ έρνπλ γξαθεί πάξα πνιιά, έρνπλ ππνζηεξηρζεί πάξα
πνιιά, έρνπλ θαηά θαηξνχο πάξεη ζέζεηο θαη νη άλζξσπνη ηεο πξαθηηθήο, αιιά θαη νη
άλζξσπνη ηεο επηζηήκεο θαη ζπλεπψο πεξηκέλακε λα καο πεη πψο ζα δηαθπιάμεη ην
θχξνο ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο. Καη αζθαιψο, ην θχξνο ηεο αλεμαξηεζίαο
ηεο Γηθαηνζχλεο δελ εμαζθαιίδεηαη κε ηηο γλσζηέο δειψζεηο ηνπ λπλ ππνπξγνχ ηεο
Γηθαηνζχλεο, ν νπνίνο έθαλε -πξνζέμηε- δειψζεηο επί ηεο νπζίαο νξηζκέλσλ
ππνζέζεσλ. απηφ απνηειεί θαηάθσξε επέκβαζε ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γηθαηνζχλεο
νχηε κε ηηο δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο, πνπ φπσο θαη ν πξψηνο είλαη
λνκηθφο θαη θπξίσο νχηε κε ηηο δειψζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ, ν νπνίνο
αθξηβψο επεηδή ζεκείσζε ην άζηνρν ησλ δειψζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γηθαηνζχλεο,
πξνζπάζεζε λα ηηο δηθαηνινγήζεη, επηζηξαηεχνληαο ηελ πξντζηνξία ηνπ ππνπξγνχ,
ιεο θαη έρεη ζεκαζία ε νπνηαδήπνηε πξντζηνξία, φηαλ νη ζεκεξηλέο ελέξγεηεο
εθθξάδνπλ αθξηβψο ηελ αληίζεηε ζέζε. Καη αλάκεζα ζηα άιια ππνζηήξημε ν θχξηνο
Πξσζππνπξγφο φηη ζα πξέπεη ε Γηθαηνζχλε γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιά λα κελ
απνηειεί απεηιή, αιιά λα απνηειεί εγγχεζε γηα ηνπο πνιίηεο. Φνβνχκαη φηη ηνπ
δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο θαη δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ, φηη ε απνζηνιή
ηνπ δηθαίνπ είλαη δίπιεπξε, ην κελ λα απνηειεί απεηιή γηα θείλνπο, νη νπνίνη
ελδερνκέλσο ελεξγήζνπλ αληηθνηλσληθά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά πξάγκαηη έρεη θαη
εγγπεηηθή ιεηηνπξγία. Πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο απφ ηηο θξαηηθέο
απζαηξεζίεο.
Αλάγγεηιε ελ ζπλερεία ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ πεξί ηξνκνθξαηίαο, πήξε ηελ
απάληεζε απν ηνλ Αξρεγφ ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιηηεχζεσο, είπε φηη ζα
θαηαξγήζεη ή ζα ηξνπνπνηήζεη ηνλ λφκν πεξί απνξξήηνπ -ζα ηνλ ηξνπνπνηήζεη
πξνθαλψο- θαη ζα θαηαξγήζεη ην άξζξν 181 ηνπ π.Κ. απηά ηα ζεσξεί αξθεηά γηα λα
απνθαηαζηαζεί ην θχξνο ηεο Γηθαηνζχλεο. Σέινο ζα θαηαξγήζεη ην έγθιεκα ηεο
πεξηχβξηζεο αξρήο θαη ηνλ λφκν πεξί Σχπνπ, ηνλ νπνίν νλφκαζε θαη κεηαμηθφ.
αο πιεξνθνξψ ινηπφλ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εάλ δελ ην ζπκάζηε φηη ην
άξζξν 181 είλαη δηαηππσκέλν φπσο αθξηβψο εζείο ην δηακνξθψζαηε ην 1987. Δζείο
δειαδή θηηάμαηε απηήλ ηε δηάηαμε θαη ζε θάζε πεξίπησζε, παξά ην γεγνλφο φηη
έζπεπζε θαη ν Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιηηεχζεσο λα ζπκθσλήζεη κε ηελ
θαηάξγεζε ηεο δηαηάμεσο απηήο, ζα έιεγα φηη πξέπεη λα γίλνπλ πνιχ πξνζεθηηθά
βήκαηα, δηφηη δελ είλαη ηφζν απιά ηα πξάγκαηα φζν λνκίδεηε.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο): Σνλ ηξνπνπνηήζακε, δελ ην
θηηάμακε.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Σνλ δηακνξθψζαηε είπα. Υξεζηκνπνίεζα
ηελ ιέμε "ηνλ δηακνξθψζαηε ην 1987". Ζ πεξηχβξηζε αξρήο είλαη παιηά δηάηαμε.
Γελ είλαη ινηπφλ ηφζν απιά ηα πξάγκαηα, δηφηη ζα θιεζεί θάζε αξρή ή θάζε θνξέαο,
ν νπνίνο θαηά θαηξνχο πβξίδεηαη λα πξέπεη λα ππνβάιιεη έγθιεζε, γηα λα κπνξέζεη
λα πξνζηαηεχζεη ην θχξνο ηεο αξρήο. Φνβνχκαη φηη φηαλ ζα ζειήζεηε λα πινπνηήζεηε
απηέο ηηο ζθέςεηο ζαο ζα βξεζείηε ελψπηνλ δπζθνιηψλ.
Δίπαηε φηη ζα θαηαξγήζεηε ην λφκν πεξί Σχπνπ θαη ηνλ νλνκάζεηε κεηαμηθφ. αο
πιεξνθνξψ φηη δελ είλαη θαζφινπ κεηαμηθφο ν λφκνο απηφο. Καη γηα λα πάξνπκε ηα
πξάγκαηα ρξνλνινγηθά ζα ζαο πσ φηη ν Μεηαμάο νξθίζηεθε Πξσζππνπξγφο ηνλ
Απξίιην ηνπ 1936, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1936 θήξπμε ηε δηθηαηνξία ηνπ θαη πέζαλε ζηηο
29 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1941. Αθνχζηε κε πφζεο δηαηάμεηο ηξνπνπνηήζεθε απηφο ν λφκνο
πξηλ θαη κεηά. Θα κνπ πείηε έρεη θακία αμία απηφ πνπ ιέηε; Ναη έρεη, δηφηη θνιιάκε
ζην λφκν κηα πξνκεησπίδα φηη είλαη κεηαμηθφο γηα λα αξέζνπκε ζηνλ θφζκν, ν νπνίνο
-θαη θαιά θάλεη- ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ δηθηαηνξηθψλ θαζεζηψησλ. Απφ εθεί θαη
πέξα ζα δείηε φηη δελ είλαη θαζφινπ απιφ λα θαηαξγήζεηε απηφ ην λφκν, ζα πξέπεη λα

θηηάμνπκε, ελδερνκέλσο ζε ζπλεξγαζία, θάπνηνλ άιινλ λφκν, γηα λα κπνξέζεη λα
ιεηηνπξγήζεη δεκνθξαηηθά.
Δλ ηάρεη ζαο ιέσ φηη ην λ.δ. 3824/58, 2366/53, ην 3686/57, νη λφκνη 1968/51,
2240/52, 618/68, 1072/80, 444/45, θαη γηα λα κελ ζαο αλαθέξσ λνχκεξα ζαο ιέσ φηη
νιφθιεξε ε επφκελε ζειίδα, πεξηζζφηεξνη απφ ηξηάληα λφκνη ηξνπνπνίεζαλ απηφλ ην
λφκν, ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο εθηφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεηαμά. Θα ζαο πσ αθφκε φηη
ηνλ λφκν απηφ θαηήξγεζε ε δηθηαηνξία θαη ελ ζπλερεία ήξζε ε δεκνθξαηία θαη ηνλ
επαλέθεξε ελ ηζρχ. Άξα, νχηε ιίγν νχηε πνιχ πήξε έλαλ λέν δεκνθξαηηθφ καλδχα.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο): Ζ δηθηαηνξία έθηηαμε άιινλ θαη
ρεηξφηεξν. Πέζηε ην απηφ.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δίπα φηη ε δηθηαηνξία έθηηαμε ρεηξφηεξν
θαη ελ ζπλερεία θαηεξγήζε θαη επαλήιζε ν ίδηνο απηφο λφκνο. πλεπψο, αο κελ
κηιάκε γηα θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ απηνχ, αο ιέκε φηη ζα θηηάμνπκε έλαλ λέν λφκν,
δηφηη ν λφκνο απηφο έρεη θαη επεξγεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ Σχπν. Θα ηηο
θαηαξγήζνπκε θαη απηέο; Καη ζα αλαθέξσ ην ζέκα ηεο παξαγξαθήο, πνπ απφ 18
κήλεο, επί ησλ εκεξψλ καο έθζαζε ζηα 3 ρξφληα θαη 6 κήλεο. Μελ μερλάηε δε -γηα
ηνπο λνκηθνχο ην ιέσ απηφ- φηη ππάξρνπλ ηα εγθιήκαηα ηνπ Σχπνπ, φπσο ππάξρνπλ
θαη ηα εγθιήκαηα δηα ηνπ Σχπνπ, ηα νπνία δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ηα θνηλά
αδηθήκαηα θαη απιψο αληηκεησπίδνληαη κε ηδηαίηεξν θαη φρη πάληα απζηεξφ ηξφπν,
φηαλ γίλνληαη απν έληππα θαη εθεκεξίδεο. πλεπψο λα κελ ιέκε πξάγκαηα ηα νπνία
απιψο αξέζνπλ, αιιά λα ιέκε πξάγκαηα ηα νπνία ελλννχκε θαη ηα νπνία ελ ζπλερεία
ζα πινπνηήζνπκε.
Ννκίδσ ινηπφλ φηη θαη ην ζεζκφ ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ δελ ηνλ ζεβάζηεθε
ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο, πνπ επεηδή ηνπ είπαλ νξηζκέλα πξάγκαηα ηα αλέθεξε. Γελ
ήηαλ γλψζηεο ησλ φζσλ έιεγε θαη ηα είπε απιψο ζε κε εηδηθνχο γηα εθηππψζεηο θαη
θπξίσο λα αξέζεη ζηνλ θφζκν ν νπνίνο ηνλ αθνχεη. Δπραξηζηψ πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απν ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θ. Αλδξέαο Λεληάθεο έρεη ην ιφγν.
ΑΝΓΡΔΑ ΛΔΝΣΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηε γεληθή
ηνπνζέηεζε, φπσο αληηιακβάλεζζε, ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο ζα ηελ θάλεη ν Πξφεδξνο
Αληψλεο ακαξάο ην βξάδπ.
πλεπψο εγψ δελ πξφθεηηαη λα θάλσ θακηά ηνπνζέηεζε επ' απηνχ. Απιψο, ζα
αλαθεξζψ ζε κεξηθά δεηήκαηα θαη ηδηαηηέξσο ζα ζηαζψ ζην ζέκα ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ηεο Παηδείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ.
Οη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβεξλήζεσο θηλήζεθαλ ζε ρακεινχο ηφλνπο θαη
απηφ είλαη ζεηηθφ. Απηφ εμ' άιινπ έρεη επηζεκαλζεί λνκίδσ απφ φιεο ηηο πιεπξέο. ε
πνιιά θαίξηα ζεκεία έδεημαλ φηη αληηκεησπίδνπλ ξεαιηζηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη
πεξηιακβάλνπλ πνιιέο ζεηηθέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζεζκηθφ εθζπγρξνληζκφ,
ηελ απνθέληξσζε, ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ Παηδεία.
Δλ ηνχηνηο, ην θχξην γλψξηζκα ησλ δειψζεσλ απηψλ ζα έιεγα φηη είλαη ε
γεληθνινγία, ε ανξηζηία θαη ε αζάθεηα, πνπ επζχο εμ' αξρήο, αλ δελ ζέηνπλ ζε
ακθηζβήηεζε απηέο ηηο δηαθεξχμεηο ή ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ην
ππνλνκεχνπλ ζεκαληηθά θαη ην ππνλνκεχνπλ ζα έιεγα εμ' αξρήο. Παξαδείγκαηνο
ράξηλ γηα λα κε κέλσ απιψο ζην ζεκείν ησλ επηζεκάλζεσλ, ζα επηρεηξήζσ λα
ηεθκεξηψζσ απηά πνπ ιέσ.
Γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αλαγγέιζεθε επηηέινπο ν δεχηεξνο βαζκφο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, πνπ κάιηζηα εμαγγέιζεθε -θαη απηφ είλαη ην πην ζεηηθφ απ' φια- φηη
νη επφκελεο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ζα είλαη καδί θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.

Δπηηέινπο ζηελ Διιάδα, χζηεξα απφ 180 πεξίπνπ ρξφληα ειεχζεξνπ βίνπ, έξρεηαη λα
ιεηηνπξγήζεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δεπηέξνπ βαζκνχ πνπ είλαη άκεζε αλάγθε. Σελ
έρνπλ φιεο νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο πξψελ Αλαηνιηθήο, αιιά θπξίσο ηεο
Γπηηθήο Δπξψπεο θαη κφλν ε Διιάδα πνπ γέλλεζε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
εζηεξείην απηνχ ηνπ βαζκνχ ηεο Απηνδηνηθήζεσο πνπ ζεκαίλεη απνθέληξσζε.
Σαπηνρξφλσο δειψζεθε -θαη απηφ επίζεο είλαη ζεηηθφ- φηη ζα έρνπκε αλαβάζκηζε
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.
Δδψ, φκσο, κπαίλεη ην πξψην εξσηεκαηηθφ. Ζ αλαβάζκηζε δελ πξνζδηνξίζηεθε
θαζφινπ θαη ζα έπξεπε, αλεμαξηήησο ηνπ φηη νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ραξάδνπλ
έλα πιαίζην, λα πξνζδηνξηζηεί θαη ν ηξφπνο, γηαηί ν ηξφπνο είλαη πάξα πνιχ απιφο.
Έρεη έλα δηπιφ ζθεπηηθφ ε αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.
Πξψηνλ, κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαη δεχηεξνλ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ησλ
αληίζηνηρσλ πφξσλ. Αλ δελ γίλεη απηφ, "ζθνξδαιηά ρσξίο ζθφξδν δελ γίλεηαη". Γελ
κπνξνχκε λα έρνπκε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Θα έρνπκε ππνδηνίθεζε ή
εηεξνδηνίθεζε. Απηφ, ινηπφλ, δελ αλαθέξζεθε.
Ση ζεκαίλεη απηφ; εκαίλεη απινχζηαηα φηη έλα ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο
θνξνινγίαο κεηαθέξεηαη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε
ιηγφηεξν θξάηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε πεξηζζφηεξε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη
απφ πιεπξάο αξκνδηνηήησλ, αιιά θαη απφ πιεπξάο δπλαηνηήησλ.
πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα: Οη παηδηθνί ζηαζκνί θεχγνπλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη Πξφλνηαο θαη κεηαθέξνληαη ζηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Σα λεπηαγσγεία θεχγνπλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη κεηαθέξνληαη ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε. Σα γπκλαζηήξηα θαη ηα αζιεηηθά θέληξα θεχγνπλ απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ θαη πάλε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Σα Κέληξα Τγείαο
θεχγνπλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη κεηαθέξνληαη ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε.
Απηφ ζα πεη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Απηφ, φκσο, δελ εμαγγέιζεθε θαη ζπλεπψο, είκαη
πνιχ ζθεπηηθηζηήο, ζην θαηά πφζν πξάγκαηη λνείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε
αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Πξνέξρνκαη απ' απηφλ ηνλ ρψξν, ηνλ έρσ ππεξεηήζεη, ηνλ γλσξίδσ θαιά, θαη μέξσ
φηη δπζηπρψο απηφ δελ πξνσζείηαη, δηφηη απηφ ζεκαίλεη ιηγφηεξν Κξάηνο. εκαίλεη
φηη ηα Τπνπξγεία ζα θάλνπλ επηηειηθή δνπιεηά θαη φρη απηήλ ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ
ηψξα, ζηεξηδφκελα θπξίσο ζηε ινγηθή ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, πνπ είλαη αλ ζέιεηε
θαη ε αρίιιεηνο πηέξλα ηνπ πνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, αλ πξάγκαηη ζέινπκε λα
νδεχζνπκε θαη πξνο ηελ Δπξψπε θαη πξνο ηνλ 21ν αηψλα θαη πξνο ηνλ
εθζπγρξνληζκφ.
Ννκίδσ φηη δελ αλαθέξζεθε ζθνπίκσο. Γη' απηφ ην επηζεκαίλσ θαη ζα ήζεια
πξάγκαηη λα ππάξμεη κηα ζαθήο ηνπνζέηεζε, ζην θαηά πφζν ζα κεηαθεξζνχλ
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη πφξνη, πνπ ζεκαίλεη φηη ιηγφηεξε θνξνινγία θαη
ιηγφηεξα νηθνλνκηθά ζα είλαη ζηα ρέξηα ηνπ Κξάηνπο.
Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ ζέισ λα επηζεκάλσ είλαη φηη πάιη θαη ζηηο πξνγξακκαηηθέο
δειψζεηο δελ αλαθέξεηαη ν γ' βαζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ είλαη ε πεξηθέξεηα.
Καη ε πεξηθέξεηα είλαη ζεκαληηθφο ηνκέαο, δηφηη ζηελ Δπξψπε είλαη ηξεηο νη εηαίξνη
πνπ ζπλνκηινχλ. Ο ηξίηνο ζπλνκηιεηήο είλαη ε πεξηθεξεηαθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε
ξεληδηφλε φπσο ιέλε νη Ηηαινί ή ξεδηφλ Γαιιηθά. Δίλαη δειαδή ε ΔΟΚ, ην θξάηνο,
αιιά απηφο πνπ απνξξνθά ηα θνλδχιηα είλαη ε πεξηθέξεηα. Απηφ δελ γίλεηαη αθφκα.
Καη φπσο ππάξρεη ζηε λνκνζεζία, έρνπκε απιψο ηνλ ηίηιν γηα λα κπνξνχκε λα
απνξξνθνχκε. Γελ έρνπκε φκσο πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε, πνπ ζεκαίλεη άκεζα
αηξεηή απφ ηελ πεξηνρή.

Σν δεχηεξν ζεκείν πνπ ζέισ λα επηζεκάλσ είλαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Οξζά
επηζεκάλζεθε φηη ε ηαπηφηεηα θαη ην κεγάιν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Υψξαο
καο είλαη ν πνιηηηζκφο θαη εμαγγέιζεθε φηη ν πνιηηηζκφο θαη ε ηέρλε κπαίλνπλ ζηα
ζρνιεία απφ ηελ πξψηε δεκνηηθνχ σο κάζεκα θαη δεκηνπξγία. Καη απηφ κάιηζηα ην
είρα δεη θαη ζε κηα ζπλέληεπμε ηεο θπξίαο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ηεο θαο Μεξθνχξε,
θαη είλαη απφ ηα πην ζεηηθά.
Πξάγκαηη εάλ ζέινπκε λα ππεξεηήζνπκε ηνλ πνιηηηζκφ, πξέπεη λα πεξάζεη θαη σο
κάζεκα, αιιά φρη σο έλα κάζεκα. Να πεξάζεη σο ζπλνιηθή αληίιεςε, σο αιιαγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηα ζρνιεία, απφ ην δεκνηηθφ.
κσο εδψ ζα πξέπεη λα επηζεκάλσ θάηη. Πξψηνλ, δελ αλαθέξζεθε πψο ζα γίλεη
απηφ, ηη ζα γίλεη, θαη πνηνο ζα ην θάλεη, δηφηη απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξείο κε ην
ππάξρνλ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ λα πεξάζεηο απηά ηα λέα καζήκαηα θαη ηελ λέα
αληίιεςε. Ζ δσγξαθηθή π.ρ. πνπ ζα πξέπεη λα πεξλάεη κε θσηεηλέο δηαθάλεηεο, πνπ
ζα πξέπεη λα είλαη κηα ζπλνιηθή δσγξαθηθή, αλ ζέιεηε, επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ, φρη ζην λα γίλνπλ δσγξάθνη, αιιά λα πιεζηάδνπλ πιένλ ηα αληηθείκελα ηεο
ηέρλεο. Ζ κνπζηθή παηδεία δελ ζα είλαη πηα κάζεκα σδηθήο, αιιά ζα είλαη κνπζηθή
θαιιηέξγεηα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ κε φιε ηε κνπζηθή παξαγσγή πνπ
ππάξρεη, ζπζηεκαηηθά. Άξα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθεπκέλνη νη νπνίνη ζα θάλνπλ
απηήλ ηελ εθκάζεζε. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηζθνγξαθία ζηα ζρνιεία, ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί ην θχθισκα ηειενξάζεσο ψζηε λα πηάλεη παλειιαδηθά απηά ηα πξφηππα
καζήκαηα. Απηά δελ πξνζδηνξίζηεθαλ θαη δελ ιέγνληαη. Καη θπζηθά φηαλ ιέγσ απηφ,
ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη αλ εκείο πάκε λα είκαζηε αληαγσληζηηθνί κε ηελ ΔΟΚ,
δελ κπνξνχκε λα ηνπο αληαγσληζηνχκε νχηε ζηελ βηνκεραλία νχηε ζηε γεσξγία. Έλαο
κφλν ηνκέαο, ν νπνίνο είλαη πξαγκαηηθά ην πξνλνκηαθφ πεδίν ηεο Διιάδνο γηα λα
αληαγσληζζεί, είλαη ν πνιηηηζκφο.
Σν γεγνλφο φηη κηα κηθξή ρψξα 10 εθαηνκκπξίσλ κφιηο αλζξψπσλ, έρνπκε δχν
βξαβεία Νφκπει, είρακε πάξεη δχν βξαβεία Λέληλ, έρνπκε θαη ηφζεο άιιεο
δηαθξίζεηο, πξψην βξαβείν κπζηζηνξήκαηνο ηνπ Σζίξθα ζηελ Γαιιία ηνπ Σαρηζή
θ.ιπ., φια απηά δείρλνπλ φηη έρνπκε ηξνκαθηηθέο δπλαηφηεηεο σο ιαφο θαη
δπλαηφηεηεο πάξα πνιχ κεγάιεο λα αλαδεηρζνχκε πξνλνκηαθά κέζα ζην ρψξν ηεο
ΔΟΚ. Σαπηνρξφλσο, επεηδή ππάξρεη απηή ε πνξεία πξνο κηα ελνπνίεζε, ε ειιεληθή
γιψζζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί, πξέπεη λα ζπληεξεζεί, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Άξα, πνιηηηζηηθή παηδεία θαη πνιηηηζηηθή πνιηηηθή δπζηπρψο δελ αλαγγέιζεθε θαη
δελ ππάξρεη.
Δίρε αλαθεξζεί ζην ΠΑ.Ο.Κ ην 1981 ζπκάκαη κε ην ζπκβφιαην πξνο ην ιαφ, φηη
είλαη θαηάληεκα φηη ν ΔΟΣ έρεη πεξηζζφηεξα θνλδχιηα απ' φ,ηη ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ, ην νπνίν είλαη ην ηειεπηαίν φζνλ αθνξά ηα θνλδχιηα θαη δελ έρεη νχηε ην
κηζφ ηνηο εθαηφ. Σν 1988, ην 8ν έηνο ηεο ζεηείαο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ, ην θνλδχιην γηα ηνλ
πνιηηηζκφ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ήηαλ 0,47%. Οχηε κηζφ ηνηο εθαηφ! Άξα, ην
θιεηδί βξίζθεηαη εθεί. Δάλ δελ ηξηπιαζηαζζεί ην θνλδχιην ηνπ πνιηηηζκνχ, δελ
κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή. Απηφ είλαη ην έλα. Καη ην δεχηεξν, έλαο
ηνκέαο ζα έιεγα απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο, επεηδή είκαζηε ρψξα θιαζζηθψλ
αξραηνηήησλ, απηφ έρνπκε, απηφ ζα πσινχζε ε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, είλαη ε
αξραηνινγηθή πνιηηηθή. Καη αξραηνινγηθή πνιηηηθή ζεκαίλεη φηη κε 400
αξραηνιφγνπο δελ κπνξνχκε λα πάκε κπξνζηά. Ζ Δθνξία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ,
γηαηί ε ππνζαιάζζηα αξραηνινγία είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή έρεη κφλν πέληε
αξραηνιφγνπο κφληκνπο ζε φιε ηελ Διιάδα. πλεπψο ρξεηάδνληαη άκεζα λα
πξνζιεθζνχλ 500 αξραηνιφγνη. Σαπηφρξνλα ρξεηάδεηαη κηζζνινγηθή αλαβάζκηζή
ηνπο, γηα ηα εθηφο έδξαο, γηα ηηο ππεξσξίεο θαη ηαπηνρξφλσο ρξεηάδεηαη θαη
αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο παηδείαο γηα ηελ αξραηνινγία. Άξα, αλ ζέινπκε λα

θάλνπκε αξραηνινγηθή πνιηηηθή θαη κνπζεηαθή πνιηηηθή, πνπ επίζεο είλαη απφιπηα
αλαγθαία-θαη βιέπνπκε θάζε θνξά λα γίλνληαη ιεζηείεο θαη θάζε θνξά θινπέο απν
ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη απφ ηα κνπζεία καο-αλ ζέινπκε λα αλαβαζκίζνπκε
ηα κνπζεία καο θαη ηελ αξραηνινγηθή παξαγσγή καο, ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ
θνλδχιηα. Υσξίο απηά δελ γίλνληαη.
Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππάξμεη πνιηηηζηηθή ππνδνκή θαη φρη απιψο εθδειψζεηο
θεζηηβαιηθνχ ραξαθηήξα. Γελ είλαη απιψο λα θάλνπκε πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε
αγνξέο βηβιίσλ ή κε επηδνηήζεηο ζπλαπιηψλ. Θα πξέπεη λα εληζρπζεί πνιηηηζηηθά ε
ππνδνκή, Πνπ ζεκαίλεη δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ ζηειερψλ, αληκαηέξ ηνπο ιέλε ζην
εμσηεξηθφ, θαη ζα πξέπεη λα είλαη παλεπηζηεκηαθή παηδεία, ψζηε λα ζηειερψζνπλ φια
ηα πλεπκαηηθά θέληξα ησλ δήκσλ Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ππάξμεη κεηαθξαζηηθή
πνιηηηθή, ψζηε λα γίλνπλ γλσζηά ηα ειιεληθά έξγα ζην εμσηεξηθφ, λα κεηαθξάδνληαη
γηαηί είλαη απνθιεηζκέλα ιφγσ ηεο γιψζζαο καο, θαη ηαπηφρξνλα λα κεηαθξάδνληαη
θαη έξγα εδψ πέξα, φπσο θαη ησλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. Μηα ηέηνηα πνιηηηζηηθή
πνιηηηθή δπζηπρψο δελ ππάξρεη.
Γηα ηελ Παηδεία, απιψο ζα ζίμσ, φηη ην θνλδχιην είλαη πάξα πνιχ ρακειφ θαη αλ
πξάγκαηη είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο καο, αλ ε γλψζε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
αλάπηπμε, ηφηε γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη γηα ηελ παηδεία ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ
θνλδχιηα θαη λα αλαθνηλσζνχλ. Γηφηη κέζα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γίλεηαη κηα
αλαβάζκηζε ησλ Τπνπξγείσλ απηψλ, θαη ηαπηνρξφλσο γίλεηαη κηα δηαθνξεηηθή
θαηαλνκή.
Σα παηδηά δελ πξέπεη λα απνζηεζίδνπλ. Παξά ηηο ζεηηθέο εμαγγειίεο θαη ηνπο
ρακεινχο ηφλνπο, νη νπνίνη δπζηπρψο δηαςεχζηεθαλ απφ ηελ επαθνινπζήζαζα
ζπδήηεζε, ν ζθεπηηθηζκφο είλαη απηφο πνπ επηθξαηεί, γηαηί ην δήηεκα δελ είλαη λα
ππάξρνπλ εμαγγειίεο ζε ιφγηα, πξέπεη λα
κεηαηξαπνχλ ζε έξγα.
Κιείλνληαο ζα έιεγα, φπσο ιέεη ν κεξνο, πεξηγξάθνληαο ηε Υίκαηξα φηη ήηαλ
κπξνζηά ιηνληάξη, πίζσ ήηαλ δξάθνληαο, δειαδή θίδη, θαη ζηε κέζε ήηαλ θαηζίθα.
Θα έιεγα ινηπφλ, φηη νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβεξλήζεσο ήηαλ πξφζζελ
κελ ανξηζηία, φπηζζελ αζάθεηα, κέζε δε γεληθνινγία. Καη γη' απηφλ ην ιφγν είκαζηε
δχζπηζηνη θαη απηφ είλαη πνπ επηβάιιεη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα θαη ην ζθεπηηθηζκφ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο).
ΠΡΟΔΓΡΟ(Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θ. Υξήζηνο Κεπνπξφο έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΚΖΠΟΤΡΟ: Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κε ηηο
εθινγέο ζηηο 10 ηνπ Οθηψβξε θαη ηε λίθε ηνπ ΠΑΟΚ έθιεηζε ε παξέλζεζε ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ λενζπληεξεηηζκνχ. Ζ πχξξεηνο λίθε ηνπ 1989, πνπ ζην
κελ εζληθφ επίπεδν καο νδήγεζε ζηελ επαλαδνξπθνξνπνίεζε θαη ζην λενελδνηηζκφ,
ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, καο νδήγεζε ζηε ζπξξίθλσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο,
ζηνλ επαλακεηαπξαηηζκφ θαη ζηνλ αθειιεληζκφ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ζε φ,ηη δε
αθνξά ην αγξνηηθφ επάγγεικα ζηελ πιήξε θαηάξξεπζε. ην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο θαη
ηεο θνηλσλίαο, καο νδήγεζε ζηελ θνηλσληθή βαξβαξφηεηα θαη ζηε λέα θηψρεηα, ελψ
παξάιιεια κηα παλνπιία απηαξρηθψλ λφκσλ έιεγρε ηνπο άλεξγνπο θαη ηνπο λένπο
θησρνχο θαη ηαπηφρξνλα πνηληθνπνηνχζε ηηο ηδέεο. Δθθξαζηήο απηήο ηεο πνιηηηθήο
ήηαλ ν θχξηνο ππξήλαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, απφ ηνλ θ. Μεηζνηάθε κέρξη ηνλ θ.
ακαξά, απφ ηνπο εθθξαζηέο, ηνπο εκπλεπζηέο, ηνπο ζρεδηαζηέο αιιά θαη εθηειεζηέο
απηνχ ηνπ ζρεδίνπ.
Καη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ θ. Μεηζνηάθε, θάλεθε θαη απφ ηε ρζεζηλή ηνπ νκηιία, φηη δελ
θαηάιαβε ηη θαηαζηξεπηηθή πνιηηηθή είλαη κηα λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή ζε κηα ρψξα
ζαλ ηελ Διιάδα. Καη αλ ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζή ηνπ ηε ρζεζηλή, κε ην θχθλεην
άζκα ηνπ, φπσο εηπψζεθε, πξνζδηφξηζε έλα πξφβιεκα δεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ην

ξφιν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, πξέπεη απφςε λα δερζεί θαη λα νκνινγήζεη φηη
θαη ε λίθε ηνπ ην 1989 θαη ην 1990 ήηαλ κηα λίθε κε δεκνθξαηηθή. Ννκίδσ, φηη είλαη
ζαθήο θαη απνθαιππηηθφο ν ξφινο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ηελ πεξίνδν
εθείλε.
ε φ,ηη αθνξά ηψξα ηνλ θ. ακαξά, ν νπνίνο επηρεηξεί λα λνκηκνπνηεζεί πνιηηηθά θαη
εζηθά, λα αθνινπζήζεη κηα άιιε δηαδξνκή, λνκίδσ φηη απηφ πνπ ηνπιάρηζηνλ έπξεπε
λα θάλεη, είλαη λα δεηήζεη ζπγλψκε απφ ηνλ Διιεληθφ Λαφ. Μπνξεί λα ην θάλεη θαη
απφςε. Καη βεβαίσο λα δεηήζεη ζπγλψκε απφ ηα πιένλ καξηπξηθά θνκκάηηα ηνπ
Διιεληζκνχ, ηνπο Θξαθηψηεο, ηνπο Πφληηνπο, ηνπο Κχπξηνπο θαη ηνπο
Βνξεηνεπεηξψηεο. Καη βεβαίσο ζε φ,ηη αθνξά ηε δηάζηαζε ηνπ Κππξηαθνχ, κάιινλ
ηνπ δηέθεπγε φηαλ καδί κε ηνλ θ. Μεηζνηάθε, ζπλαληψλην ζην Νηαβφο κε ηνλ θ.
Νηεκηξέι θαη ηνλ θ. Σζεηίλ.
ζνλ δελ αθνξά ηνπο Πνληίνπο αδειθνχο καο, λνκίδσ φηη ην ζεκεξηλφ θξαζηηθφ ηνπ
ελδηαθέξνλ, πνπ θαηά θαηξνχο έρεη δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζηηο ηειενπηηθέο
ζπλεληεχμεηο, δελ ζπλαληάηαη κε ηνπο 250 Μεζζήληνπο εθινγηθνχο ηνπ πειάηεο πνπ
πξνζέιαβε ζην Ίδξπκα Πνληίσλ, ην απνθαινχκελν παιηλλνζηνχλησλ, κηα ιέμε χβξηο
γηα ηνπο Πνληίνπο, πνπ απνδεηθλχεη εθηφο ησλ άιισλ φηη ε λέα εζληθνθξνζχλε ηνπ θ.
ακαξά, εθηφο απφ πειαηεηαθή, είλαη θαη αληζηφξεηε.
Γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν αλ δελ ππάξμεη απηή ε ζπγλψκε ηφηε απηφο ν ιφγνο δελ
είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλαο πνιηηηθάληηθνο θαη θαξηεξίζηηθνο κεηακνξθηζκφο πνπ
ζπλαληάηαη θαη αιινχ.
Δπηπιένλ αλάινγα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ θαη ζηε Θξάθε. Γηα φζνπο θαη φπνηνπο
γλσξίδνπλ ηα έξγα θαη ηηο εκέξεο ηνπ θ. Καιακίδα, αιιά θαη ηεο πθηζηακέλεο ηνπ θ.
ακαξά, ηεο θαο Σζνπδεξνχ, ε νπνία φηαλ έιεγε -ζεκεηψζηε, θχξηνη ζπλάδειθνη- φηη
ε Θξάθε παίξλεη απφ ην δεχηεξν παθέην Νηειφξ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, θαίλεηαη φηη
ν ιέσλ ηεο Θξάθεο θάλεη δίαηηα θαη ηξέθεηαη κε ςίρνπια θαη λνκίδσ φηη απηά
απνηεινχλ εκπαηγκφ θαη πξνζβάιινπλ ηε λνεκνζχλε ηνπ Θξαθηθνχ Διιεληζκνχ. Γη'
απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο ε εθινγηθή λίθε ηνπ ΠΑΟΚ πξέπεη λα απνηειέζεη κία
λέα αθεηεξία γηα ηε Υψξα καο. Ζ λέα 4εηία πξέπεη λα είλαη ε 4εηία ζπγθξφηεζεο θαη
δηακφξθσζεο κηαο νινθιεξσκέλεο εληαίαο εζληθήο ακπληηθήο πνιηηηθήο, πνπ κε ηελ
έληαμε ηεο Κχπξνπ, ζε έλα εληαίν εζληθφ ακπληηθφ ζρεδηαζκφ, απηφ πνπ ζα θάλεη ζα
είλαη λα ζπλδέεη ηελ Κχπξν κε ην Αηγαίν, ηε Θξάθε, ηε Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν.
Καη φπσο πνιχ ζσζηά πξνρζέο ην βξάδπ ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο ηφληζε φηη απηφ ζα
γίλεη κε ηελ παιιατθή άκπλα, ήζεια λα πξνζζέζσ, φηη κφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί
λα γίλεη θαη βεβαίσο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηζρχνπλ νη πξνηάζεηο ηνπ
δηδχκνπ ησλ θπξίσλ Μεηζνηάθε θαη ακαξά γηα εθείλε ηελ αλεθδηήγεηε
απνζηξαηησηηθνπνίεζε ηεο Θξάθεο, πνπ αλ κε ηη άιιν απηφ πνπ έθαλε ήηαλ κε ηελ
αθαίξεζε ηεο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο λα δηακνξθψλεη θιίκα εζληθήο αλαζθάιεηαο
ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζην ιαφ ηεο πεξηνρήο.
Δπηπιένλ ε 4εηία απηή ηνπ ΠΑΟΚ νθείιεη λα είλαη ε 4εηία ηεο ειιεληθήο
πεξηθέξεηαο. Ζ αλαγέλλεζε ηνπ Διιεληζκνχ βξίζθεηαη ζηελ ειιεληθή επαξρία. Δδψ
ζηελ ΑΘήλα βξίζθεηαη ε παξαθκή ηνπ Διιεληζκνχ. Σν κνληέιν ηεο Αζήλαο θαη ηνπ
Αζελατζκνχ βξίζθεηαη πιένλ ζε ηζηνξηθφ αδηέμνδν. Ζ ζεκεξηλή ππναγξνηηθή,
δεκνγξαθηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, θαη εζληθή θαηάξξεπζε Θξάθε είλαη ην πιένλ
ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα θαη παξάδεηγκα κηαο ρξφληαο πεξηθξφλεζεο ηνπ Αζελατζκνχ,
αιιά θαη εθαξκνγήο πνιιαπιψλ αδηθεκάησλ εηο βάξνο εθείλνπ ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ.
Καη λνκίδσ, φηη ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε θαη κία ζχγθξηζε κε ην ηη πνιηηηθή
αθνινχζεζε ε Σνπξθία ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε πνπ είλαη ε πιένλ αλεπηπγκέλε
πεξηθέξεηα ηνπ ηνχξθηθνπ θξάηνπο. Έπξεπε, δειαδή, απηφ ην Κξάηνο ην Διιαδηθφ λα
δεη θάπνηα ζηηγκή ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ σο αληίπαιν δένο, αλ κε

ηη άιιν, απέλαληη ζηελ αλάπηπμε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Καη βεβαίσο λνκίδσ, φηη ε
Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ πξέπεη θαη κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε κία θπβέξλεζε ηεο
ειιεληθήο πεξηθέξεηαο ρσξίο ηάζεηο ζχγθξνπζεο κε ηελ ΑΘήλα πνπ ζην θάησ-θάησ
ηεο γξαθήο έλα πάξα πνιχ κεγάιν κέξνο απηήο ηεο πφιεο θαηάγεηαη, αλήθεη,
πξνζδνθά θαη ειπίδεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο.
Καη ηέινο λνκίδσ, φηη ζηε Θξάθε, ζην Αηγαίν, ζηε Μαθεδνλία, ζηελ Ήπεηξν, ζηε
Θεζζαιία, ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επαξρία, θξίλεηαη ν Διιεληζκφο, θξίλεηαη ε
Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ πνπ έρεη πιήξε ζπλείδεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
βεβαίσο ζα αληαπνθξηζεί, φπσο θαη εκείο, ζ' απηφ ην ηζηνξηθφ αίηεκα. αο επραξηζηψ
πάξα πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο Τπνπξγφο Δξγαζίαο, θ. Δπάγγεινο
Γηαλλφπνπινο, έρεη ην ιφγν.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο): Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, ε Βνπιή ζπδεηάεη ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ
καο ηεο Κπβεξλήζεσο θ. Αλδξέα Παπαλδξένπ, ηνλ νπνίν ν Αξρεγφο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, νχηε κηα θνξά δελ ηνλ πξνζαγφξεπζε κε ην αμίσκά ηνπ. Θα ηνπ
πεξάζεη!
Κχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα φηη νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβεξλήζεσο δελ
είλαη ζαθείο θαη πεξηέρνπλ, δελ μέξσ ηη λνκίδεη ν θαζέλαο, πάλησο φρη θαηαλνεηέο
ιέμεηο ή θξάζεηο.
Ο δε θ. Κσλζηαληηλίδεο είπε αθφκε, φηη ν Πξφεδξφο καο ζε θάπνηα νκηιία ηνπ ζηελ
Κνδάλε αλαγφξεπζε ην ιαφ σο ζεζκφ. Γηα λα πσ ζηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε φηη πξάγκαηη
θαηά ην άξζξν 1 ηνπ πληάγκαηνο, φιεο νη εμνπζίεο εθπεγάδνπλ εθ ηνπ ιανχ,
ππάξρνπλ ππέξ ηνπ ιανχ θαη ηνπ Έζλνπο θαη αζθνχληαη φπσο νξίδεη ην χληαγκα.
Δίλαη ινηπφλ ζεζκφο ν ιαφο, λαη ή φρη;
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:ρη ν κνλαδηθφο.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο):Δίλαη ε ζέζε ηνπ απφ ηνπο
θαλφλεο δηθαίνπ.
Δίπε ν Πξφεδξφο καο, φηη ν ιαφο κε ηελ ςήθν ζην ΠΑ.Ο.Κ., δηαηχπσζε ηελ
απαίηεζή ηνπ γηα αζθάιεηα, δηθαηνζχλε, θνηλσληθή ζπλνρή, δηαηχπσζε ηελ αμίσζή
ηνπ γηα απνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αλαβάζκηζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ,
ζηαζεξφηεηα, αλάπηπμε, θνηλσληθή πξνζηαζία.
Απηή είλαη ε βαζηθή καο θηινζνθία θαη απηή είλαη ε λννηξνπία κε ηελ νπνία
ζέινπκε λα θπβεξλήζνπκε. Δίλαη ηα βαζηθά ζηεξίγκαηα φρη κφλν ηεο νηθνλνκίαο,
αιιά φισλ ησλ θξαηηθψλ, ζα έιεγε θαλείο, ιεηηνπξγηψλ, εμνπζηψλ ή ελαζρνιήζεσλ.
Γελ καο ελδηαθέξεη ζηελ νηθνλνκία ε ζηαζεξφηεηα, ε ζηαζεξνπνίεζε, ε αλάπηπμε, ε
θνηλσληθή πξνζηαζία γηα ηα νπνία εηδηθφηεξα ζα κηιήζσ;
Δίπε αθφκε, φηη ε εζληθή θνηλσληθή ζπκθσλία, ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην δελ
ηαπηίδεηαη κε ηε ζπιινγηθή απηνλνκία θαη ηηο ειεχζεξεο θνηλσληθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο. Γελ είλαη κηα απιή γεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Δίλαη
θάηη πάξα πνιχ πην θηιφδνμν. Πάλσ απφ ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, πξνβιήκαηα ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ ε Κπβέξλεζε ρξεηάδεηαη -απηή είλαη
ε θηινζνθία ηεο- έλα θνηλσληθφ ζπκβφιαην κε φιεο ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο, αθξηβψο
γηα λα κπνξέζεη λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα, πνπ είλαη θαη βαξηά θαη δχζθνια θαη πνιιά
δελ έρνπλ θαη δηέμνδν, φπσο έρνπλ θαηαληήζεη.
Δίπε ν Πξσζππνπξγφο: Αληηθείκελν ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ είλαη φια ηα
κεγάια νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία αληηκεησπίδεη ε Υψξα. Ζ
θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε, ε ζπγθξάηεζε ησλ ηηκψλ, ε παξαγσγηθφηεηα φισλ ησλ
ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, νη λέεο

ζέζεηο εξγαζίαο, ην πιαίζην ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο, ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.
Ζ Κπβέξλεζε έρεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ πνιηηηθή δηάζεζε ηνπ κεγάινπ απηνχ
δηαιφγνπ πνπ νξγαλψλεηαη θαη ζεζκηθά.
Καη έξρνκαη, πξφζζεζε ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο, ζε άιια γεληθφηεξα ζέκαηα.
Θέκαηα φπσο είλαη:Ζ δηθαηνζχλε πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο εγγχεζε θαη φρη σο απεηιή γηα
ηνπο πνιίηεο. Ζ θαηάξγεζε ηνπ πεξηβφεηνπ ηξνκνλφκνπ, ε θαηάξγεζε ηνπ
εγθιήκαηνο ηεο πεξηχβξηζεο Αξρήο, ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ,
ε θαηάξγεζε ηνπ Μεηαμηθνχ λφκνπ πεξί Σχπνπ, είλαη άκεζα κέηξα ηεο Κπβέξλεζήο
καο. Ζ πξνζηαζία ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Πξνεδξεπφκελεο Κνηλνβνπιεπηηθήο
Γεκνθξαηίαο θιπ.
ια απηά, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη είλαη ζαθή, ζπγθεθξηκέλα, αλαιπηηθά. Σν
θάζε Τπνπξγείν επηκέξνπο, έρεη εηδηθφηεξα ην ρξένο λα αλαιχζεη, πάλσ ζ' απηήλ ηε
γεληθή ζέζε ηελ νπνία ν Πξφεδξνο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπνζεηεί ηα πξάγκαηα,
αθξηβψο ζα ζαο απαζρνιήζσ, θαη εγψ σο Τπνπξγφο Δξγαζίαο ζα πσ πψο ελλνεί, ή ηη
βάζεη ησλ επηηαγψλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ζα θάλεη ην Τπνπξγείν
Δξγαζίαο.
Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο ινηπφλ, γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ αλεξγία, ηελ θαηάξηηζε ζα
επηδηψμεη ηελ επίηεπμε ιεηηνπξγίαο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κε ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο
ηεο Υψξαο θαη ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ
θνηλσληθήο-νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Βέβαηα απηά φια ζε αλψηαην βαζκφ ηα έρεη ην ππέξηεξν Τπνπξγείν, ην Τπνπξγείν
Δζληθήο Οηθνλνκίαο ην νπνίν έρεη ηε γεληθή επζχλε. Αιιά αθξηβψο ζηνλ θχθιν ηεο
νηθνλνκίαο γεληθφηεξα είλαη θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ. Δίλαη φιε ε εζληθή νηθνλνκία θαζψο θαη άιια
Τπνπξγεία αθφκε.
πλεπψο, ην θάζε Τπνπξγείν ζα ζαο αλαιχζεη εδψ, ζε γεληθφηεηεο βεβαίσο, ηα
ζέκαηα εθείλα ηα νπνία ζα βάιεη πξνο πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ.
Ζ ζηξαηεγηθή καο, ινηπφλ, απηή, έρεη σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξνχ
πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο, ηελ νπνία αλεξγία δεκηνχξγεζε ε πξνεγνχκελε
Κπβέξλεζε κε ηελ αιφγηζηε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο, πνπ, κέζα ζε 4,5 ρξφληα
απνπζίαο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. απφ ηελ εμνπζία, πήξε ηελ αλεξγία απφ 6,1% θαη ηελ
αλέβαζε ζε 12% θαη ηνπο αλέξγνπο ζε 450.000.
Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο παξήγγεηιε ζηηο ππεξεζίεο λα θαηαγξάςνπλ, φρη εθείλε, ηελ
εκθαληδφκελε ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. αλεξγία ησλ απνιπφκελσλ, αιιά εθείλνπο πνπ είραλ
απνιπζεί θαη πέξζη θαη πξφπεξζη. Γηαηί ν Ο.Α.Δ.Γ. θαηαγξάθεη εθείλνπο πνπ
επηδνηεί, φρη θαη εθείλνπο ησλ νπνίσλ έιεμε ε επηδφηεζε.
Καη μέξεηε, ηη ιέεη ην χληαγκα γηα ηελ αλεξγία, θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηα άξζξα 21
θαη 22; "Ζ εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην θξάηνο, πνπ
κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη γηα ηελ
πιηθή θαη εζηθή εμχςσζε ηνπ εξγαδφκελνπ αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ."
Σν θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα δίλεη δνπιεηά ζηνπο πνιίηεο. Καη θξάηνο πνπ δελ
δίλεη δνπιεηά ζηνπο πνιίηεο, είλαη θξάηνο πνπ εθθξάδεη άιιε θηινζνθία θαη άιινπο
ζηφρνπο επηδηψθεη. Καη φηαλ ιέκε "θξάηνο", ην θξάηνο, βέβαηα, εθθξάδεηαη πάληνηε
απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε.
Ζ εξγαζία, ινηπφλ, απνηειεί δηθαίσκα θαη ην θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα δίλεη
δνπιεηά ζηνπο πνιίηεο.
Καη νη άλεξγνη, ζήκεξα, είλαη 450.000. Πνηα είλαη ηα αίηηα; Πάξα πνιιά. Αλ κνπ
κείλεη θαηξφο, ζα ηα αλαιχζσ θαη απηά.

Δπίζεο: "Σν θξάηνο ιακβάλεη ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηελ αλεκπφδηζηε άζθεζε ησλ ζπλαθψλ κε απηή
δηθαησκάησλ ελαληίνλ θάζε πξνζβνιήο κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ." Σν θξάηνο,
ινηπφλ, είλαη ππνρξεσκέλν λα δηεπθνιχλεη θαη κε νηθνλνκηθά κέζα ηηο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, γηα λ' αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ηα θαζήθνληά
ηνπο νπσζδήπνηε λα εθπιεξψλνπλ. Ση έρεη γίλεη ζην κεηαμχ, ζα ζαο ην πσ επζχο
ακέζσο. Μέρξη πνπ λα απνθηήζνπλ ηα κέζα ηεο Οηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο.
Ζ αληηκεηψπηζε, ινηπφλ, ηεο αλεξγίαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο,
ζα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, πνπ ζα επηηεπρζεί:
Με ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο
χθεζεο, κέζσ ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
Με ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαξζξσηηθήο, θπξίσο, αλεξγίαο θαη κε ηελ πξφλνηα ζηνπο
αλέξγνπο.
Με ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο.
Με ην ζπληνληζκφ ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηα
πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο θάζε
πεξηνρήο ηεο Υψξαο, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ καζηίδνληαη απφ ηελ αλεξγία, δψλεοπεξηνρέο, φπσο είλαη νη δψλεο κε βηνκεραληθή θάκςε θαη έθξεμε αλεξγίαο Πάηξα,
Δχβνηα, Κνδάλε, χξνο, Λαχξην θ.ιπ.
ηα πιαίζηα απηά θαη κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ ζα παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο θαη ζα ζπκβάινπλ ζηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ ξνήο πιεξνθφξεζεο
ηεο εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ζηφρσλ, ζα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί.
Θα ιεηηνπξγήζεη, επίζεο, ε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη απαζρφιεζεο.
Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία, ρσξίο δηαθξίζεηο.
Αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Σακείνπ.
πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ εηαίξσλ ζηα θέληξα ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη ηνπο αθνξά άκεζα.
Δθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηνπο λένπο, ηηο
γπλαίθεο, ηνπο επηζηήκνλεο, θ.ιπ.
Δηδηθφηεξα, ζα γίλεη αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., κε βαζηθνχο
ζηφρνπο ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Γξαθείσλ Δξγαζίαο ζε θάζε δήκν. Καη γηα ηε
κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα λα θαηαζηεί ηθαλφο γηα ηελ ηαρεία
απνξξφθεζε θνλδπιίσλ απφ ηελ ΔΟΚ.
Λέγεηαη φηη ππάξρνπλ εηζξνέο απφ ηελ ΔΟΚ γηα ηνλ ΟΑΔΓ θαη αλαθέξνληαη θαη
θάπνηα πνζά. Πιεξνθνξνχκαη ηειεπηαία φηη ν θ. Νηειφξ ζέιεη ιέεη λα ηα ξίμεη ζηελ
πιεξνθνξηθή, λα ηα ξίμεη ζηα Τπνπξγεία Παηδείαο γηα φια ηα θξάηε ηεο Κνηλφηεηαο,
αιιά πξέπεη λα ππάξμεη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ Διιάδα, γηαηί εδψ έρνπκε 450
ρηιηάδεο αλέξγνπο θαη δελ κπνξνχκε λα ηνπο αθήζνπκε ρσξίο ςσκί έζησ θαη κε
εθείλα ηα επηδφκαηα πνπ πξέπεη λα παίξλνπλ.
Αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη πάιη ηεο δεκνθξαηίαο ζην
ζπλδηθαιηζηηθφ ηνκέα.
Ζ Κπβέξλεζή καο θχξηνη ζπλάδειθνη, ηεο πξψηεο 8εηίαο κε ην λ. 1264/82 γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνλ
εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηεο Υψξαο, εηζήγαγε ηε δεκνθξαηία
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ θαη θαηνρχξσζε ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.
κσο ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κε ην λ.1915/90 θαη κε ηνλ ςεπδεπίγξαθν
κάιηζηα ηίηιν "Πξνζηαζία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ, νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο" αιινχ θαηάξγεζε

ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, αιινχ ζπξξίθλσζε θαη αιινχ θαηέζηεζε δπζκελή ηε
ζέζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη ζηέξεζε ζην
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ησλ γξαθείσλ ηνπο αθφκε ησλ
νξγαλψζεσλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηζε ηε βνήζεηα ηνπ Κξάηνπο πξνο
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ νξγαλψζεσλ. Άιια αλη' άιισλ δειαδή ζε φινπο ηνπο
ηνκείο.
Δπίζεο, ε θπβέξλεζή καο κε λφκν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ζα απνθαηαζηήζεη ηα
πξάγκαηα κε θαηάξγεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.1915. Γελ μέξσ ηη ζα πξέπεη λα
απνκείλεη -γηαηί βεβαίσο φηαλ θαηαξγείηαη έλαο λφκνο γεληθά εάλ έρεη κία επεξγεηηθή
δηάηαμε κπνξεί λα θξαηεζεί- αιιά ζθνπφο θπβεξλεηηθφο είλαη απηφο ν λφκνο ν νπνίνο
θαηήξγεζε ζρεδφλ φια ηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο
άθεζε βνξά ζην έιενο ηνπ εξγνδφηε, λα θαηαξγεζεί.
Δπίζεο, ε Κπβέξλεζή καο ην 1981 κε φξγαλν ηνλ ΟΔΚ θαη κε γεληθφ θαη εηδηθφ
πξφγξακκα ζηεγαζηηθήο απνθαηάζηαζεο είρε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην κεραληζκφ
παξνρήο ζηέγεο ζε εξγαηνυπαιιήινπο θαη δαλείσλ γηα απφθηεζε ζηέγεο. Καη γχξσ
ζηνπο 82.500 εξγαδφκελνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έιαβαλ άιινη ζπίηη, άιινη δάλεηα
γηα ζπίηη, άιινη γηα επηζθεπή θαη επέθηαζε θαηνηθίαο. Μπήθε αθφκε ζε εθαξκνγή
θαη ν κεραληζκφο επηδφηεζεο ηνπ ελνηθίνπ γηα εξγαηνυπαιιήινπο κεγάιεο
νηθνλνκηθήο αλάγθεο.
Ζ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο πάγσζε απηφ ην θπιηφκελν πξφγξακκα ηνπ
Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο, ηνπ άιιαμε θαη ηελ νλνκαζία, ζα ηελ
επαλαθέξνπκε γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, γηα ιφγνπο εζηθνχο θαη κε λφκν εμέηξεςε ηνλ
νξγαληζκφ απφ ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ. Νένο λφκνο ζα ζεξαπεχζεη ηηο αδπλακίεο θαη
ζα βειηηψζεη ην πξφγξακκα ηεο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο.
Κάπνηα κέηξα, γηα ηα νπνία αθφκα ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο δελ έρεη θαηαιήμεη, ζα
πξέπεη λα πάξνπκε γηα ηνπο μέλνπο εξγάηεο. Πνηα ζα είλαη απηή ε πνιηηηθή ζχληνκα
ζα γίλεη γλσζηή, αθνχ ζπλελλνεζνχκε θαη κε ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ηεο Υψξαο.
Κχξηε Πξφεδξε, γηα λα κελ ηξψσ ηελ ψξα, ζα παξαθαιέζσ λα πεξηιεθζεί ζηα
Πξαθηηθά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο 1981-1989, γηαηί
πξέπεη λα κάζεη ν Διιεληθφο Λαφο ηη θάλακε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο.
(ην ζεκείν απηφ ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θ. Δ. Γηαλλφπνπινο θαηαζέηεη γηα ηα
Πξαθηηθά ην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"Β' ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΟΔΚ 1981-1989
Ζ ζπλνιηθή βειηίσζε θαη ε αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΟΔΚ ηνλ θαζηέξσζαλ
σο ππνδεηγκαηηθφ ζηεγαζηηθφ θνξέα κέζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΟΚ. Έηζη:
α. Δθδφζεθε λένο ζχγρξνλνο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ΟΑΔ (ΟΔΚ).
β. Γεκηνπξγήζεθαλ πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζηα δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπηθά
γξαθεία ζε φινπο ηνπο λνκνχο.
γ. Τπήξμε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηαπηφρξνλε
πνζνηηθή αχμεζε ησλ αλεγεηξφκελσλ νηθηζκψλ.
δ. Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά παλειιήληα απνγξαθή (1983) γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδφκελσλ.
ε. Γεκηνπξγήζεθε δαλεηνδνηηθφ πξφγξακκα πεληαεηνχο δηάξθεηαο κε δηαθαλή θαη
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ελψ ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαζνξίζηεθε γηα πξψηε θνξά κε
ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (κεηθηά δάλεηα κέζσ ΔΚΣΔ).
ζη. Καζηεξψζεθε εηδηθφ ζπλερέο δαλεηνδνηηθφ πξφγξακκα γηα πνιχηεθλνπο,
αλάπεξνπο (67% αλαπεξία θαη πάλσ) θαη βαξηά αζζελείο.
δ. Μεηαηξάπεθε ην δαλεηνδνηηθφ πξφγξακκα επηζθεπήο θαη απνπεξάησζεο απφ
δηαθεθνκκέλν ζε ζπλερέο.
ε. Γεκηνπξγήζεθαλ λέα πξνγξάκκαηα:

1. Δπηδφηεζεο ελνηθίνπ
2, Δηδηθνχ ζηεγαζηηθνχ αλαθπθινχκελνπ θεθαιαίνπ (ΔΑΚ)
3. Δπηδνηήζεσο ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ δαλείνπ
4. Απνθηήζεσο δσξεάλ νηθνπέδσλ απφ Γήκνπο γηα αλέγεξζε νηθηζκψλ
5. Πξφγξακκα ελνηθηαδφκελσλ θαηνηθηψλ
6. Αγνξάο δηακεξηζκάησλ απφ ηδηψηεο
7. Αγνξάο κηθξψλ νηθνπέδσλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο
ζ. Σξηπιαζηάζηεθαλ θαη πιένλ νη παξερφκελεο ζηεγαζηηθέο κνλάδεο.
η. Δπεβιήζεθε ε θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπεζε ζηηο δηάθνξεο επηηξνπέο θαη
ζπκβνχιηα ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ.
ηα. Καζηεξψζεθε ε εθπξνζψπεζε ζην Γ - ΟΔΚ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
Διιάδνο, ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΓΔΔ, ε νπνία έρεη ηαπηφρξνλα θαη
ην δηθαίσκα ηεο επηβνιήο "βέην".
ηβ. Ο ΟΔΚ ππήξμε απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ CECODHAS
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή πληνληζκνχ Κνηλσληθήο Καηνηθίαο), ην δε ηδξπηηθφ ηεο
πλέδξην, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1987.
Γελ πξέπεη λα δηαθεχγεη πέξαλ ηεο πνζνηηθήο αχμεζεο ππήξμε ηεξάζηην άικα ζηελ
πνηνηηθή βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ
δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο ζηνλ ηφπν ηεο δηακνλήο ηνπο θαη φρη ζην Κέληξν.
Έηζη πιένλ νη άζηεγνη εξγαηνυπάιιεινη απνθεχγνπλ ηελ επίζθεςε ζηα Κεληξηθά
Γξαθεία ηνπ ΟΑΔ απφ φια ηα κέξε ηεο Υψξαο".
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο):Δπίζεο, ζέισ αθφκα λα δψζσ γηα
ηα Πξαθηηθά έλα ζεκείσκα γηα ηα κέηξα πνπ πήξακε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα
δεη ν θφζκνο θαη λα ζπκεζεί ηη είρε δψζεη ην ΠΑΟΚ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη πψο
ζρεδφλ ηα πεξηζζφηεξα ηα θαηήξγεζε ε Νέα Γεκνθξαηία.
(ην ζεκείν απηφ ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θ. Δ. Γηαλλφπνπινο θαηαζέηεη γηα ηα
Πξαθηηθά ην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν ην νπνίν έρεη σο εμήο:
"- Μέηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
- Απνθαηάζηαζε θαη θαηνρχξσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο λ. 1264/82.
Κχξσζε φισλ, ζρεδφλ ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο.
- 40 ψξεο δνπιεηάο ηελ εβδνκάδα.
- 5 κέξεο δνπιεηάο ηε βδνκάδα ζηε βηνκεραλία θαη ηε βηνηερλία θαη ζε άιινπο
θιάδνπο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο.
- Άδεηα ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.
- Καηάξγεζε θάζε δηάθξηζεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ.
- Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Πξνζηαζία ηεο
κεηξφηεηαο - Άδεηα απφ 12 ζε 14 εβδνκάδεο.
- Άδεηεο ζηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο.
- Καηάξηηζε θαλνληζκψλ εξγαζίαο κε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ.
- Έιεγρνο νκαδηθψλ απνιχζεσλ. Δπέθηαζε ηνπ ειέγρνπ θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θάησ
ησλ 50 εξγαδνκέλσλ, επηβνιή ηεο ππνρξεσηηθήο δηαβνχιεπζεο πξηλ απφ θάζε
νκαδηθή απφιπζε.
- Αχμεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ απφ 20-80%
- Πξφζζεηεο νηθνγελεηαθέο παξνρέο γηα θάζε παηδί εξγαδφκελνπ.
- Καηαβνιή επηδφκαηνο παηδηψλ θαη ζηε κε εξγαδφκελε κεηέξα.
- Παξνρή νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ ρσξίο πξνυπνζέζεηο ζε άλεξγνπο.
- Πεξηνξηζκφο ησλ παξάλνκα απαζρνινχκελσλ αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα.
- Δπηδφηεζε ζε δήκνπο γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
- Πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ζέζεηο εξγαζίαο.

- Δπηδνηήζεηο γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ πεξηθέξεηα.
Οηθνλνκηθή πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ λέσλ ρσξίο πξνυπνζέζεηο.
Δπλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο επηδφηεζεο γηα νηθνδφκνπ, μελνδνρνυπαιιήινπο θαη
επνρηαθνχο εξγαδφκελνπο.
Μείσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηδφηεζεο αλεξγίαο ζε 2 ρξφληα.
Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ επηδφηεζεο απφ 5 ζε 8 κήλεο.
Καηάξγεζε δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ εξγαηψλ θαη ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπ
επηδφκαηνο αλεξγίαο.
Καηάξγεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ επηδφηεζεο.
Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο.
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο παιηλλνζηνχληεο Έιιελεο πξφζθπγεο.
Νέεο νηθνλνκηθέο παξνρέο ζε καζεηέο εθπαηδεπκέλσλ ηδξπκάησλ, κνλάδσλ πνπ
θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε.
Απαιιαγή ησλ επηδνκάησλ ηνπ ΟΑΔΓ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο".
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο):Δίλαη επίζεο θαη ν λ. 1915/90πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ηηο νπνίεο θαηήξγεζε ν λφκνο απηφο ή κάιινλ
άιιαμε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο απηά ζα ηα πνχκε ιεπηνκεξψο ζε άιιε
ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο.
Θέισ θαη εγψ πξάγκαηη θχξηνη ζπλάδειθνη λα αθήζσ ρξφλν θαη γηα ζαο λα κηιήζεηε.
Να πεξάζσ φκσο ηψξα ζε ζέκαηα πνπ έζημε ν θχξηνο Αξρεγφο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα απαληήζσ ζηηο πξνθιήζεηο απν 4-5. Άθνπζα άιινπο
επηραξίησο, ινηδνξνχληεο, λα κηιάηε γηα ην Καλάιη 29. Ναη, είκαη ππεξήθαλνο. Δίκαη
ππεξήθαλνο γηαηί κ' απηφ ην θαλάιη βξίζθεζζε, εθεί! Καη κ' απηφ ην θαλάιη! Δθεί πνπ
βξίζθεζζε! Δίκαη ππεξήθαλνο γηαηί αλέιπζα ηελ πνιηηηθή επηθαηξφηεηα, γηαηί
θαηήγγεηια φιεο ηηο πξάμεηο εθείλεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο νη νπνίεο πξάμεηο ζαο
έθεξαλ εθεί πνπ ζαο έθεξαλ. Καη ζαο ιέγακε θάπνηε "πνχ πάηε θχξηνη ζπλάδειθνη
έηζη;" Γελ είπα, πφζεο θνξέο, "πνιινχο εμ πκψλ δπζηπρψο δελ ζα επαλίδσ ζηελ
Αίζνπζα απηή"; Δθ ηεο πιεπξάο ζαο πεξίπνπ 50-60 ιείπνπλ. Μπήθαλ θαη άιινη
βέβαηα λένη. Καιψο ήιζαηε!
Πιεξψλεη ν ιαφο! Δκάο δελ καο έξημε δηφηη δελ θάλακε έξγν, δελ καο έξημε δηφηη δελ
θάλακε θαιά γηα ην ιαφ θαη ηελ παηξίδα. Δκάο καο έξημε ν δφινο ηεο πνιηηηθήο
ζθεπσξίαο θαη νη απαηειέο δηαθεξχμεηο ηνπ Αξρεγνχ ζαο, θχξηνη ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, πνπ βγήθε ζε φια ηα κπαιθφληα θαη ηη δελ είπε θαη ηη δελ έηαμε. Δίλαη
εθαηφ νη πεξηπηψζεηο πνπ ηηο έρσ ζπγθεληξψζεη ζε έλα βηβιίν πνπ ζαο ράξηζα θαη ζα
ην πάξεηε θαη νη λένη Βνπιεπηέο. αο έρσ πεη 7 θνξέο ζ' απηή ηε Βνπιή φηη
θαηαληήζαηε θπβέξλεζε πνιηηηθψλ απαηεψλσλ θαη νπδείο ζεθψζεθε λα
δηακαξηπξεζεί, γηαηί έιεγα ηελ αιήζεηα.
πλεπψο, κελ αξρίδεηε ηελ αληεπίζεζε. Μελ αξρίδεηε λα ιέηε φηη γίλνληαη δηψμεηο,
θαηαδηψμεηο, θιπ. θαη δεκηνπξγείηε πξνβιήκαηα. Γελ πξφθεηηαη λα ζαο αθνχζεη
θαλείο, δελ πξφθεηηαη λα ζαο πηζηέςεη θαλείο. Διάηε κε άιιν πλεχκα εδψ, κηα θαη ζα
αιιάμεηε θαη αξρεγφ. Διάηε κε άιιν πλεχκα, γηα λα βνεζήζεηε θαη εκάο. ην ηέινο
ηνπ ιφγνπ ν θ. Μεηζνηάθεο είπε φηη ζα ραξεί λα βνεζήζεη, αιιά λα είλαη ιίγεο νη
εκέξεο καο, είπε. Θα είλαη πνιιέο θαη νη κήλεο θαη ηα ρξφληα. Δκείο κηιάκε γηα άιιε
κηα 8εηία.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
Κχξηνη ζπλάδειθνη, είπε ν Πξφεδξφο καο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ πεξηβφεηνπ
ηξνκνλφκνπ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ εγθιήκαηνο πεξηχβξηζεο αξρήο, ηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ κεηαμηθνχ λφκνπ "πεξί Σχπνπ".

Κχξηε Κσλζηαληηλίδε, ν λφκνο "πεξί Σχπνπ" ήηαλ ηνπ Βεληδέινπ, ν νπνίνο
Βεληδέινο θάπνηα θνξά αλαγθάζηεθε λα θάλεη απηφ ην λφκν, γηαηί είρε εμαρξεησζεί ν
Σχπνο ηελ επνρή εθείλε. Αιιά ν λφκνο "πεξί Σχπνπ" ηνπ Βεληδέινπ άιιαμε ηειείσο
κνξθή. Απ' απηνχο ηνπο λφκνπο πνπ αλαθέξαηε νη πεξηζζφηεξνη είλαη
"ρσξνθπιαθνεηδείο", πψο ζα δέζνπλ ηνλ Σχπν, πψο ζα θάλνπλ απηφθσξα ηα
αδηθήκαηα, έλα ζσξφ πξάγκαηα. Καη κεξηθέο δηαηάμεηο ήηαλ θαη γηα ηα κέζα ηνπ
Σχπνπ, γηα ην ραξηί π.ρ.. ήκεξα ην ραξηί είλαη θζελφηεξν απ' έμσ!
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Μφλν ην λνχκεξν έκεηλε, ηνπ Μεηαμά!
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Α' Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο
θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΚΡΖΣΗΚΟ).
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο): Κνηηάμηε, θάζε λφκνο πνπ
ηξνπνπνηείηαη, θάηη ζα θξαηήζεη, φπσο π.ρ. γηα ηελ παξαγξαθή πνπ είπαηε, ζσζηά. Σν
έρνπκε ππφςε καο. Ο λένο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο ην έρεη ππφςε ηνπ. Θέισ φκσο λα
ζαο πσ ηνχην γηα ηελ πεξηχβξηζε αξρήο. Καη μέξεηε γηαηί κπαίλσ ζ' απηφ ην ζέκα;
Γηαηί δηεηέιεζα επί 35 πεξίπνπ ρξφληα -θαη σο πξφεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ,
ηηκήζεθα κ' απηή ηελ ηδηφηεηα- σο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ππεξαζπίζεσο ησλ
πληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ.
Πνιεκάγακε ηελ πεξηχβξηζε αξρήο, πνιεκάγακε ην λφκν πεξί Σχπνπ, πνιεκάγακε
ηνπο ηξνκνλφκνπ. Να δείηε πνηνπο λφκνπο θαηαξγήζακε επί Τπνπξγίαο ηνπ θ.
Μαγθάθε πνπ αλ ήηαλ εδψ, ζα ηνπ έιεγα λα πεη ιίγα πξάγκαηα. Καηαξγήζακε ηνλ
λ.774/78 "πεξί θαηαζηνιήο ηξνκνθξαηίαο". Κάλακε δεκφζηα ζπγθέληξσζε κε 50.000
ιαφ έμσ απν ηα πξνπχιαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, κε νκηιεηή εκέλα, σο πξφεδξν ηνπ
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, ελαληίνλ απηνχ ηνπ λφκνπ. Γελ ππήξρε ηφηε έμαξζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, αιιά παξήγγειλε ε ΔΟΚ. Καη επεηδή παξήγγειλε ε ΔΟΚ, είπακε θαη
εκείο νη δηθεγφξνη "φρη, δελ ζα πεξάζεη ηεο ΔΟΚ". Τπάξρνπλ νη λφκνη. Καη
θαηαξγήζεθε απηφο ν λφκνο. Δίρακε ζχκαηα κ' απηφ ην λφκν. Θπκνχληαη φινη ηελ
ππφζεζε "Εεξίλε" θαη άιισλ αζψσλ νη νπνίνη ζην ηέινο αζσψζεθαλ, αιιά έθαηζαλ
ζηε θπιαθή, πξνθπιαθηζκέλνη, κε βαζαληζηήξηα, ηελ επνρή εθείλε.
Δπίζεο θαηαξγήζακε ην λ. 375/36 πεξί θαηαζθνπείαο. Καηαξγήζακε ην λ. 4000/59
πεξί ηεληηκπντζκνχ. Καηαξγήζακε ηνλ ηδηψλπκν ραξαθηήξα ηεο αληίζηαζεο θαηά ηεο
αξρήο. Κάζε θνξά θαη κία δηάηαμε. Άιιαμε ε Πνηληθή Γηθνλνκία, άιιαμε ν πνηληθφο
λφκνο. Έιεγα κε φζα έγηλαλ φηη ζα ηξίδνπλ ηα θφθαια ηνπ Υσξαθά, ηνπ Σεγφπνπινπ,
ηνπ Μπνπξφπνπινπ, νη νπνίνη ήηαλ νη ζπληάθηεο ηνπ πνηληθνχ λφκνπ θαη ηνπ Κψδηθα
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο ή κε φζα έγηλαλ γηα λα θζάζσ ζηελ θπξία Μπελάθε, ε νπνία
έθαλε ην πεξίθεκν εθείλν θνγθιάβην ησλ πνηληθνινγνχλησλ δηθαζηψλ, νη νπνίνη
νξίδνληαη θαηά δηαηαγήλ ηνπ πξντζηακέλνπ, γηα λα δηθάδνληαη πνηληθέο ππνζέζεηο ζηα
εηδηθά πνηληθά ηκήκαηα. Γηα λα έρνπκε ηα εηδηθά πνηληθά ηκήκαηα, ψζηε λα ιέεη ν
αλαθξηηήο, ειεχζεξνο ν Α, ή πξνθπιαθηζηένο ν Β θαη λα ιέεη ν εηζαγγειέαο, ν
ζθιεξφηεξνο, κε πξνθπιαθηζηένο, ν εηζαγγειέαο ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ
θαη λα έξρεηαη ζην Δθεηείν θαη λα ιέεη φρη ζηελ θπιαθή ν ηάδε, λα είλαη φκσο ν
άιινο κέζα, ν νπνίνο θαη απεθάιπςε έλα έγθιεκα.
Γελ ζέισ λα κπσ ζηα επί κέξνπο ζέκαηα. Μίιεζε ν θ. Μεηζνηάθεο γηα επεκβάζεηο
ζηελ Γηθαηνζχλε. Γεθαηξείο πξνζσπηθέο επεκβάζεηο ηνπ θπξίνπ Μεηζνηάθε έρσ
θαηαγγείιεη εδψ ζηελ Βνπιή κε επεξψηεζε, ηελ νπνία ν θχξηνο Σζαιδάξεο νπδέπνηε
έθεξε εδψ πξνο ζπδήηεζε. Γεθαηξείο πεξηπηψζεηο, εθηφο απν "ηνπο ηξνκνθξάηεο ηνπ
Δμαξρείνπ" -ν αηπρήο θπθηνχιεο απφ θπιαθή ζε θπιαθή- έμσ απηά, εηδηθέο
παξεκβάζεηο! Δίπε επίζεο φηη "είκαη ππέξ βέβαηνο φηη ην Δηδηθφ Γηθαζηήξην ζα
δηθαηψζεη ηελ Νέα Γεκνθξαηία" δειαδή ζα θαηαδηθάζεη ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ θαη
άιια ηηλά. Καη ιέεη ν θ. Μεηζνηάθεο ν ίδηνο ρσξίο αηδψ, ρσξίο λα θνθθηλίδεη γηα
επεκβάζεηο ζε βάξνο ηεο Γηθαηνζχλεο, ηηο νπνίεο ηάρα έθαλε ν λένο Τπνπξγφο ηεο

Γηθαηνζχλεο, γηαηί είπε κία άπνςε, νχηε ζε νπζία νχηε ζε ηίπνηε άιιν θαη γηα ηνλ
νπνίν Τπνπξγφ ηεο Γηθαηνζχλεο δελ κπνξείηε λα ιέηε νηηδήπνηε. Σνλ θαηξφ πνπ
εζηέλαδε ε Διιάδα θάησ απν ηελ κπφηα ηεο ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ν θ.
Κνπβειάθεο ηχπσλε πξνθεξχμεηο κέζα ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ελαληίνλ ηεο
ρνχληαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Καη κφιηο δηέθπγε ηε ζχιιεςε καδί κε ηνλ εκίηε
φηαλ απεθαιχθζε εθείλε ε νξγάλσζε ε νπνία θαη είρε ζπληαξάμεη ηελ θνηλή γλψκε
ηεο επνρήο εθείλεο.
ΖΦΖ ΒΑΛΤΡΑΚΖ: Απηνί είλαη ηξνκνθξάηεο ηψξα;
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο): Γελ κπνξείηε λα ιέηε, γηαηί
έρνπκε θαη εκείο λα πνχκε. Ση δεηάεη ν θ. Γθφλεο ζηελ Βνπιή παξαδείγκαηνο ράξηλ
πνπ φηαλ πξνηείλαηε ηνλ Γθφλε ζηε Βνπιή, πξφηεηλε θαη ην ΠΑΟΚ ηνλ Κνπβειάθε
ζηε Βνπιή. Ση δεηάεη ν θ. Γθφλεο, ν νπνίνο πήγε θαη ςεπδνκάξηπξαο ελαληίνλ ηνπ
αηπρνχο θίινπ καο ηνπ Γεκήηξε ηνπ Σζνβφια γηα ηνλ νπνίν ζα παξαθαιέζσ ηνλ
Τπνπξγφ ηεο Γηθαηνζχλεο ηαρχηαηα λα θηλήζεη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ απνλνκή
ράξηηνο, φπσο θαη γηα ηελ απνλνκή ράξηηνο θαη ζηνλ πχξν ηνλ Καξαηδαθέξε.
Καηαξγήζακε αθφκε ηε κνηρεία ζαλ πνηληθφ αδίθεκα. Καηαξγήζακε αθφκε ην λφκν
946/45 πεξί ζπκβφισλ θ.ιπ., ηφηε πνπ πήγαηλε φινο ν θφζκνο κε δαχηνλ θπιαθή. Ση
έρσ ηξαβήμεη ζηνλ αγψλα εξκελείαο απηψλ ησλ λφκσλ δελ πεξηγξάθεηαη!
Έπξεπε, ινηπφλ, λα θαηαξγεζνχλ. Σξνπνπνηείηαη ν λφκνο γηα ηελ πεξηχβξηζε αξρήο.
Ο θ. Μεηζνηάθεο είπε ηη ζα γίλεη ηψξα, πψο ζα πξνζηαηεπζνχλ φπσο ην ιέεη θαη ν
θχξηνο Κσλζηαληηλίδεο. Μήλπζε! Ο θαζέλαο ζηγφκελνο κήλπζε! Άκα ζπθνθαληεζεί
κήλπζε. Δγψ ήκνπλ Τπνπξγφο θαη ηξεηο θνξέο πνπ πήγα εθεκεξίδεο ζηελ δηθαηνζχλε
θαη θαηεδηθάζζεζαλ νη εθδφηεο ηνπο, ηξεηο θνξέο έθαλα εγψ κήλπζε. ηαλ κε πήξε ν
εηζαγγειέαο θαη κνπ είπε "μέξεηε θχξηε Τπνπξγέ", ήκνπλα ηφηε ζην Τπνπξγείν
πγθνηλσληψλ", ππάξρεη αδίθεκα πεξηχβξηζεο αξρήο είπα. ρη. Δγψ ζα θάλσ κήλπζε
γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε. Πνχ ην βξήθακε γξακκέλν ν θάζε ρσξνθχιαθαο ηεο
Δηζαγγειίαο θαη ηνπο απνθαιψ ρσξνθχιαθεο γηαηί κεξηθνί δελ ηηκνχλ ην επάγγεικα.
Τπάξρνπλ θαη απζεληίεο, ππάξρνπλ θαη ηίκηνη εηζαγγειείο θαη είλαη ε πιεηνςεθία
απηή. Αιιά ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη εγθάζεηνη ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Γεμηάο, νη νπνίνη
πνιιέο θνξέο κε ην παξακηθξφ, κήλπζε θαη κήλπζε γηα πεξηχβξηζε αξρήο. Παιηά
είρακε "πεξηχβξηζε αξρήο" γηα ηνλ αγξνθχιαθα, είρακε γηα ην ρσξνθχιαθα, είρακε
γηα ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηνλ κεηξνπνιίηε, γηα ηνλ αξρηκαλδξίηε. ινη
απηνί ήηαλ αξρή. Σα θαηήξγεζε ην ΠΑΟΚ θαη είπε, δηθαζηηθέο αξρέο, αξρεγνί ησλ
θνκκάησλ ησλ αλεγλσξηζκέλσλ ζηελ Βνπιή, Κπβέξλεζε-Βνπιή απηνί είλαη "αξρή".
Καη ηη έγηλε; Γηθαζηηθή αξρή; Καη ην Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην ην πεξλάλε
αξενπαγίηεο "εμ αξρήο" πνπ είλαη δηνηθεηηθφ φξγαλν -έρσ δίσμε εγψ γηα ηέηνην ζέκαδελ ηφικεζε βέβαηα ζην ηέινο ν εηζαγγειέαο λα πξνηείλεη δίσμε, αιιά έγηλε
πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε. Γελ άθεζαλ ηίπνηε φξζην. Με ςεπδεξκελείεο!
Καη ν θ. Κφθθηλνο π.ρ. θάλεη κήλπζε θαηά ηνπ Καξαηδαθέξε γηα πεξηχβξηζε αξρήο,
γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, γηα εμχβξηζε θαη έλα ζσξφ. Γηαηί ε πεξηχβξηζε αξρήο;
Γηέζηξεςαλ δειαδή ηνλ ίδην ην λφκν. Καη φηαλ νη δηθαζηέο δηαζηξέθνπλ ην λφκν, ν
λφκνο πξέπεη λα θαηαξγεζεί.
Έγηλε ν λφκνο πεξί ηεληηκπντζκνχ θαη έπξεπε λα γίλεη. Κάπνηα επνρή ππήξραλ νη
ηφηε ρνχιηγθαλο, πνπ ηνπο ιέγαλε ηεληηκπφεδεο, πέηαμαλ γηανχξηηα, έθαλαλ επίζεζε
ζηηο θνπέιεο θ.ιπ. Ξέξεηε πνχ ν λφκνο έθηαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ; Να πάεη
γπκλαζηάξρεο θαηεγνξνχκελνο γηα ηεληηκπντζκφ, αξρηκαλδξίηεο γηα ηεληηκπντζκφ,
γηαηί νη εηζαγγειείο έθαλαλ έλα ραξαθηεξηζκφ ζηηο ππνζέζεηο απηέο, ζπλ θαη ην λφκν
4.000 θαη ηνλ θαηαξγήζακε.
Δκείο εμεκεξψζακε ηα δηθαζηηθά ήζε. Ζ Γεμηά νπδέπνηε ζεβάζηεθε ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ πνιίηε. Καη έγηλε έλαο πνηληθφο λφκνο αγλψξηζηνο. Έηπρε λα

ζεηεχζσ σο αζθνχκελνο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηνλ εθ ησλ ζπληαθηψλ ηνπ
Πνηληθνχ Κψδηθα, ηνλ αείκλεζην ψην Σεγφπνπιν. Καη εθεί, Μπνπξφπνπινο θαη
Υσξαθάο ηα ιέγαλε θαη καιψλαλε γηα ην αλ ζα απνηειέζεη πνηληθφ αδίθεκα ε
κνηρεία. Λέγαλε "φρη, είλαη εμεπηειηζκφο θαη ηνπ ζπδχγνπ θαη ηεο ζπδχγνπ θαη κέζα
ζηα δηθαζηήξηα λα γίλνληαη δίθεο". Με κηα ςήθν πέξαζε, γηαηί ήηαλ 5κειήο ηφηε ε
επηηξνπή. Πφζνο θφζκνο, πφζα δεπγάξηα δελ εμεπηειίζηεθαλ κέζα ζηα δηθαζηήξηα;
Γηαιχζεθαλ νηθνγέλεηεο κε απηφ ην λφκν.
Γη' απηφ, ινηπφλ, απηνχο ηνπο λφκνπο ηνπο έιεγαλ ρσξνθπιαθνεηδείο. Γειαδή ν
ρσξνθχιαθαο, αλ ζε πηάζεη, ζέιεη λα είζαη έλνρνο θαη ζε θιείλεη θαη κέζα. Να κελ
κπνχκε φκσο ζ' απηά ηα ζέκαηα.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, πξέπεη λα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο
Γηθαηνζχλεο. Αο κε ζπγρσξέζεη ν θ. Κνπβειάθεο. Άιισζηε, δήηεζα ηελ άδεηά ηνπ. Ο
λπλ Πξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ έρεη θαηαδηψμεη δηθαζηέο. Ξέξεηε, έγηλαλ
πξναγσγέο Αξενπαγηηψλ. Πξφεδξνη εθεηψλ, απζεληίεο, νη νπνίνη δελ επξφζθεηλην
ζηνλ θ. Κφθθηλν έκεηλαλ θάησ θαη πξνήρζεζαλ αξενπαγίηεο λεψηεξνη. Ζ Οινκέιεηα
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηέβαζε ηνλ θ. Μπίθν -δελ ζα αλαθέξσ άιια νλφκαηα- θαη ηνλ
έζηεηιε πξντζηάκελν ζην Δθεηείν Πεηξαηψο, ελψ είρε ππεξπεδήζεη 5, 6, 7 ν θ.
Κφθθηλνο γηα λα θάλεη Αξενπαγίηε ην θίιν ηνπ ην Γεσξγαθφπνπιν. Μηιάσ γηα
θηιηθή πεξίπησζε εδψ. Ο θ. Κφθθηλνο ππεξπήδεζε 9 αξραηνηέξνπο ηνπ -εθ ησλ
νπνίσλ 6 ήηαλ Αληηπξφεδξνη ηνπ Αξείνπ Πάγνπ- γηα λα γίλεη Πξφεδξνο ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ, γηα λα πξνεδξεχζεη ζην Δηδηθφ Γηθαζηήξην γηα ην άξζξν 86 ηνπ πληάγκαηνο.
Πνηνη έγηλαλ αληηπξφεδξνη ηνπ Αξείνπ Πάγνπ; Γελ πήγαλ θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο.
Τπνηίζεηαη φηη αλ είζαη Αξενπαγίηεο δελ έρεηο πιένλ θαλέλα θψιπκα, δελ έρεηο
θαλέλα θνπζνχξη, δελ έρεηο θάπνηα έιιεηςε πλεπκαηηθήο αξηηκέιεηαο, πνπ ζα ιέγακε
ραξηηνινγψληαο ηε ιέμε θαη φκσο "είλαη ν ηάδε θαηάιιεινο λα γίλεη αληηπξφεδξνο,
πίζσ ν άιινο". Απηνχο ηνπο αληηπξνέδξνπο θαη βέβαηα ηνλ Πξφεδξν ηνπο δηνξίδνπλ
νη θπβεξλήζεηο. Δγψ είκαη ελαληίνλ απηψλ θαη έρσ γξάςεη κειέηε, πνπ είλαη
δεκνζηεπκέλε θαη ηελ μέξνπλ φινη, φηη πξέπεη λα γίλεη έλα εθιεθηνξηθφ ζψκα, ην
νπνίν λα πξνηείλεη 3 δηθαζηέο. Αο βάιεη ηνλ έλα. Κάπνηα παξαρψξεζε δειαδή.
Θέισ λα πσ, ινηπφλ, φηη ε Γηθαηνζχλε ζηελάδεη. Δίδαηε ηηο δίθεο εθείλεο. Γελ είδα ην
ζπλάδειθν Γηάλλε ηακνχιε λα κνπ πεη ηα πεξηζηαηηθά θαη ηη έγηλε κε κηα κήλπζε
πνπ θαηέζεζε ελαληίνλ ελφο Πξνέδξνπ Δθεηψλ, πνπ ελψ ηνλ είραλ ζηάζηκν, κφιηο
έβγαιε ηελ θαηαδίθε, κεηά 2-3 κέξεο ή λσξίηεξα, ηνλ πξνήγαγαλ ζε Πξφεδξν
Δθεηψλ.
Ο Πξφεδξφο καο ιέεη γηα ηε Γηθαηνζχλε φηη ε Γηθαηνζχλε πξέπεη λα είλαη
αλεμάξηεηε θαη δελ πξέπεη λα είλαη ελαληίνλ ησλ πνιηηψλ θιπ.
ΠΤΡΟ ΚΑΛΟΤΓΖ. Υαξίδνληαη έδξεο.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο). Να πσ ηελ ππφζεζε ηνπ πχξνπ
ηνπ Καινχδε, ηνπ Βνπιεπηή ηεο Κέξθπξαο, ηελ νπνία έδσζε ην Αλψηαην Δηδηθφ
Γηθαζηήξην -απηφ ιέγεηαη πξάγκαηη Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην ην Δθινγνδηθείνζηε Νέα Γεκνθξαηία γηαηί ε πιεηνςεθία ησλ εθινγνδηθψλ ήηαλ ε παξέα ηνπ θ.
Κφθθηλνπ. Καη έηζη είπαλ: ν θ. Μεηζνηάθεο ηξεηο κέξεο κεηά απφ εθείλεο ηηο εθινγέο
"ζα πάξνπκε θαη ηελ έδξα ηεο Κέξθπξαο" θαη ν θ. Θενδσξάθεο "έρνπκε λα πάξνπκε
θαη ηελ έδξα ηεο Κέξθπξαο, λα ηηο θάλνπκε καδί κε ηνλ θ. Καηζίθε, 152".
Μπήθα ζε απηά ηα ζέκαηα, δηφηη σο Πξφεδξνο ηνπ Γ..Α., επί 40 ρξφληα εθδφηεο
λνκηθνχ πεξηνδηθνχ θαη ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο δίθεο θαη ζηα έθηαθηα ζηξαηνδηθεία
έδεζα φιε ηε ζαπίια ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ηε ζαπίια ηνπ ηφηε Αξείνπ Πάγνπ πνπ
κέρξη ην 1979 5 Αξενπαγίηεο κπήθαλ ζηε δηθηαηνξία έγηλαλ Τπνπξγνί, αξγφηεξα θαη
ην ςεπδνζχληαγκα ηνπ Παπαδφπνπινπ ην επεθχξσζαλ θαη ην δεκνςήθηζκα ηνπ 1973
γηα ηελ πξνεδξία ηνπ Παπαδφπνπινπ, ην επεθχξσζαλ θαη ηε λνκνζεζία φιε ηελ

έθαλαλ "άξκαηα" θαηά ην θνηλψο ιεγφκελν, πξνθεηκέλνπ λα κελ πεξάζεη θακία
πξννδεπηηθή ηδέα. Μέρξη πνπ έιεγαλ, δηφηη θάπνηε είπε ν Εαραξηάδεο "ηα φπια παξά
πφδα"....
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο). αο ππελζπκίδσ ηελ επρή ηνπ
Πξνεδξείνπ, ηελ νπνία ηήξεζαλ φινη νη θχξηνη Τπνπξγνί, πξνο δηεπθφιπλζε ησλ
θπξίσλ ζπλαδέιθσλ.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο). ε έλα ιεπηφ ζα θιείζσ, θχξηε
Πξφεδξε.
Σφηε, ηη είπαλ; "πλερίδεηαη ε αληαξζία". Καη θξάηεζαλ ην λφκν ηνπ εκθπιίνπ
πνιέκνπ θαη έζηεηιαλ ζηα ζηξαηνδηθεία θαη ζηα απνζπάζκαηα θφζκν θαη θνζκάθε
κε απηή ηε ζεσξία ηάρα, φηη δελ έιεμε ε αληαξζία, ε νπνία παλεγπξηθά είρε ιήμεη κε
δηαδειψζεηο θ.ιπ.
Θα έιεγα, ινηπφλ, θαη γηα ηνλ θχξην Αξρεγφ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο θάκπνζα γηα ην
ηη πνιηηηθή εθαξκφζηεθε ζε φια ηα ζέκαηα. Αιιά, ηα αθήλσ ζηνπο άιινπο
ζπλαδέιθνπο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, νη κέξεο απηέο είλαη ηζηνξηθέο. Δίλαη ηζηνξηθή ε κέξα
πνπ ν Διιεληθφο Λαφο -έρνπκε θαη 1%-2% λνζεία θαη ζα ην απνδείμσ άιιε κέξαέδσζε ηελ εμνπζία ζην Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα. Καη ην ΠΑΟΚ ζα
εθαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ. ζεο αληηδξάζεηο, φζεο αληηξξήζεηο, φ,ηη θαη λα θάλεηε
θχξηνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο -γηαηί βγήθαηε κε πνιιή φξεμε θαη θφξα- δε ζα
πεξάζνπλ. Γηαηί ν Διιεληθφο Λαφο ηα έρεη πξφζθαηα: Πείλα ζε 2,5 εθαη. Έιιελεο,
αλεξγία 450.000, δηθαηψκαηα θαηαξγεκέλα, ζπληαμηνχρνη πεηλάλε.
Καη βέβαηα ζα έιεγε θαλείο: Πψο είλαη δπλαηφ λα βξίζθνληαη άλζξσπνη -ζα κνπ
επηηξέςεη ν θίινο κνπ- ηέσο Γήκαξρνο Πεηξαηψο, πνπ είρακε κία θαιή ζπλεξγαζία
ηφηε, θαη απειεπζέξσζε ηα πεηξειαηνεηδή γηα λα πέζνπλ νη ηηκέο. Έλα αλφεην, ειίζην
νηθνλνκνινγηθφ επηρείξεκα γηα λα δείμεη πνηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή ππεξεηήζαηε.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο επραξηζηψ γηα ηελ ππνκνλή ζαο θαη ν Θεφο ην
θαιφ, κε πγεία. Καη εθείλνη ηεο ΝΓ εθεί. Καη εκείο εδψ ζηελ Κπβέξλεζε θαη νη
ζπλαγσληζηέο γηα ηνπο νπνίνπο είπα "άληε, λεξφ θαη αιάηη" θχξηα Αιέθα. Καη θαιά
ην είπεο 4 ρξφληα γηαηί ν Υαξίιανο ιέεη "νχηε ζηα 2,5 ρξφληα δε ζα καο αθήζεη λα
ζηαζνχκε ζε ρισξφ θιαξί" .
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο). Βάζεη ηνπ θαηαιφγνπ, ν θ. Κνζθηλάο
έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ. Γε ζα κηιήζεη πξψηα ν θ. Μσξατηεο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο). Οη θχξηνη Τπνπξγνί παίξλνπλ ην ιφγν,
φπνηε απηνί ην δεηήζνπλ. Γελ κπνξεί λα ηνπο ππνρξεψζεη θαλείο.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ. Έηζη, δε ζα ππάξμεη αληίινγνο.
Κχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη' αξρήλ λνκίδσ φηη είλαη αλνξζφδνμν -θαη
ζπκβαίλεη γηα πξψηε θνξά- λα απαληνχκε ζε πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, ηηο νπνίεο
δελ αθνχζακε. Πάληα είζηζηαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί λα νκηινχλ θαη λα απαληνχλ νη
αληίζηνηρνη Βνπιεπηέο ζηα ζέκαηα, ζηα νπνία ζέηνπλ. Δθφζνλ, φκσο, ην Πξνεδξείν
επηκέλεη ζηνλ ηχπν, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πξνεγεζνχκε.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα επηρεηξήζσ λα απνθξππηνγξαθήζσ ηηο
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, δηφηη ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσξγίαο ν θχξηνο
Πξφεδξνο ηεο Κπβεξλήζεσο έδεημε πνιχ κηθξφ ελδηαθέξνλ έσο θαη αζήκαλην.
Αλαθέξζεθε κε ηξεηο κφλν ζεηξέο. Πεξηκέλνπκε ινηπφλ απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ λα
αλαθεξζεί γηα λα κπνξέζνπκε λα απαληήζνπκε ζ' απηά ηα νπνία έζεζε σο αξρέο ν
Πξφεδξνο ηεο Κπβεξλήζεσο.

Απηφ ην νπνίν είπε βαζηθά ν θ. Παπαλδξένπ ήηαλ φηη ζα πξνζπαζήζεη λα αλαηξέςεη
ην ερζξηθφ θιίκα πνπ ππάξρεη πξνο ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα απφ ηελ πξνεγνχκελε
θπβέξλεζε. Καη δεχηεξνλ, είπε φηη ζα βνεζήζεη ηνλ αγξφηε γεληθψο θαη ανξίζησο,
ζην εηζφδεκά ηνπ ππνζέησ θαη ζηηο αλαδηαξζξψζεηο θαη ζηελ εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ.
Πξνζπαζψ ινηπφλ λα απνθξππηνγξαθήζσ ηη ελλνεί. Αλ ελλνεί ν θ. Παπαλδξένπ φηη
ζα θαηαξγήζεη ην ζπλεηαηξηζηηθφ λφκν πνπ ςεθίζακε πξφζθαηα ζα ήζεια λα καο πεη
αλ ζθνπεχεη λα επαλέιζεη ζην λ. 1541 ηνλ νπνίν νη ίδηνη νη Βνπιεπηέο ζαο εδψ ζηε
Βνπιή θαηήγγεηιαλ φηη δελ είλαη ηθαλφο πιένλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ
θαηξψλ. Απηφ ην νπνίν θάλακε εκείο ήηαλ λα θέξνπκε έλα λέν λνκνζρέδην κε ην
νπνίν επηρεηξήζακε λα θέξνπκε ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζην
ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα. Έλα ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα πνπ καο ην άθεζε ην ΠΑ.Ο.Κ.
ην 1990 κε 550 δηζ. ρξέε.
Αλ, ινηπφλ, απηφ ην απνηπρεκέλν κνληέιν κε απηήλ ηελ ππεξρξέσζε θαη κε ηα
γλσζηά ζθάλδαια ζέινπλ λα ην επαλαθέξνπλ λνκίδσ φηη δελ πξνζθέξνπλ θακία
απνιχησο ππεξεζία ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν. Καη ζα ήζεια λα πξνεηδνπνηήζσ ην λέν
Τπνπξγφ Γεσξγίαο λα κελ αθνχζεη ηη ιέλε κφλν νη ζπλεηαηξηζηέο, αιιά λα
αθνπγθξαζηεί ηη ιέλε νη ίδηνη νη αγξφηεο γηα ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα, φπσο είρε ήδε
δηακνξθσζεί. Καη βεβαίσο ήηαλ έλα ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα, ην νπνίν ζηελ
πξνεγνχκελε 8εηία εμεηέιεζε ηπθιά ηηο επηηαγέο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο, ζην ιεγφκελν
δήζελ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, αθήλνληαο ηεξάζηηα ρξέε θαη ξεκάδνληαο θπξηνιεθηηθά
ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.
Δάλ ελλνείηε φηη ζα επαλαθέξεηε εθείλε ηελ θαηάζηαζε, ηελ νπνία δελ
θαηαδηθάζακε κφλν εκείο, αιιά πνιιέο έληηκεο θσλέο απ' φιεο ηηο παξαηάμεηο ηφηε
θάλεηε ιάζνο. ηαλ κηινχζακε γηα εθείλν ην λνκνζρέδην θαηέζεζα άξζξν ηνπ
"ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΟΤ" ζην νπνίν ν έγθξηηνο δεκνζηνγξάθνο θ.
Μαξίλνο αλαθέξεη φηη "είλαη θπζηθφ ην λνκνζρέδην ηνπ θ. Κνζθηλά λα πξνθαιέζεη
νμχηαηε αληίδξαζε θαζψο πεξηέρεη δηαηάμεηο νη νπνίεο πξάγκαηη απνζθνπνχλ λα
θαζαξίζνπλ ηελ θφπξν ηνπ Απγείνπ". Δπίζεο, ζην "Βήκα" ν θ. ηακπφγιεο ν νπνίνο
δελ πξφζθεηηαη ζηελ θπβέξλεζε έιεγε φηη "ηεο ράξηζαλ 187 δηζ. θαη ρξσζηάεη άιια
407 δηζ. Θα ηα θνξησζνχλ φια νη θνξνινγνχκελνη. Ση είλαη; Αίληγκα. Γηα φζνπο δελ
γλσξίδνπλ ηελ απάληεζε ζην αίληγκα είλαη ε ΚΤΓΔΠ, ε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε
πνπ θαηαζπαηαιά ηα δηζεθαηνκκχξηα ζαλ λα είλαη ρηιηάξηθα".
Αλ ελλνείηε ινηπφλ φηη ζα αλαλεψζεηε ηελ ΚΤΓΔΠ ε νπνία κφλε ηεο νδεγήζεθε ζε
κηα ππεξρξέσζε θαη θπξηνιεθηηθά δηέιπζε ηελ εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
ηφηε λα καο εμεγήζεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο αλ απηφ πνπ είπε ν θχξηνο
Πξσζππνπξγφο, ζεκαίλεη φηη ζα μαλαθηηάμεη ηελ ΚΤΓΔΠ ησλ ρηιίσλ αηφκσλ πνπ
είρε ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 6 δξρ. ην θηιφ ζην ζηηάξη, φηαλ νη ελψζεηο έρνπλ 2 δξρ. θαη νη
ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κηζή δξαρκή ην θηιφ; Σελ ΚΤΓΔΠ πνπ ην 90% ηεο εκπνξίαο
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην έδηλε ζηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο έθαλε
δηζεθαηνκκπξηνχρνπο. Ή αθφκε θαη ηελ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΖ ε νπνία αλακείρζεθε ζηα
γλσζηά ζθάλδαια θαη έρεη παξαπεκθζεί ν πξφεδξφο ηεο, επίιεθην ζηέιερφ ζαο, ζηε
Γηθαηνζχλε. Αλ ελλνείηε απηά ηα πξάγκαηα λα καο ηα πείηε θαζαξά γηα λα μέξεη ν
Διιεληθφο Λαφο, ηη αθξηβψο ζθνπεχεηε λα θάλεηε.
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΨΣΑΝΗΓΖ: Θα ηα αθνχζεηε κεηά.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): αο παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη, κε
δηαθφπηεηε. Θα δψζσ εληνιή λα κε γξάθνληαη νη δηαθνπέο.

ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Αλ ελλνείηε φηη απηή ζα είλαη ε λέα ζαο πνιηηηθή πξέπεη λα
ηε γλσξίδνπλ νη Έιιελεο αγξφηεο γηα λα μέξνπλ φηη ηφζα ρξφληα πνπ πιεξψλνπλ ρξέε
ηα πιεξψλνπλ εμαηηίαο απηήο ηεο πνιηηηθήο.
Καη αλ αλεβάδακε θαηά 1.000 δξρ. ηελ αγξνηηθή ζχληαμε ζα ζέιακε 11 δηζ. εηεζίσο.
Καη αλ δε ρξεσζηάγακε απηά ηα 500 δηζ. ηνπ 1990 πνπ ηψξα έγηλαλ κε ηνπο ηφθνπο
άλσ ησλ 900 δηζ. ζα κπνξνχζακε λα έρνπκε θάλεη κηα άιιε πνιηηηθή. ηαλ ιέηε φηη
ζα βνεζήζεηε ηνλ αγξφηε ζην εηζφδεκά ηνπ πψο ην ελλνείηε;
Πξνεθινγηθά ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο θαη ηφηε Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο
Αληηπνιίηεπζεο, εδήισζε φηη ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ κεηψζεθε ηα ηειεπηαία 3
ρξφληα κεηψζεθε θαηά 50%.
Με ηα ζηνηρεία ηεο EURO STAT ηα νπνία έρνπκε θαηαζέζεη θαη βξίζθνληαη ζηε
δηάζεζή ζαο -δελ πηζηεχσ λα ακθηζβεηείηε θαη ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή
Κνηλφηεηα- απνδεηθλχεηαη φηη ην εηζφδεκα αλέβεθε θαηά 15%.
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
Με γειάηε θχξηε ζπλάδειθε. Αλ κεηψζεθε θαηά 50% θαη έρεηε δίθην, αλ
ακθηζβεηείηε ηα ζηνηρεία ηεο EURO STAT, πεξηκέλνπκε λα καο πεη ν θ. Τπνπξγφο
ηεο Γεσξγίαο πσο ζα θαιχςεη απηφ ην εηζφδεκα.
Να καο πεη ινηπφλ ν θχξηνο Τπνπξγφο ηεο Γεσξγίαο γη' απηφ ην 50%, πψο ζα
θαιχςεη απηήλ ηελ απψιεηα ηνπ εηζνδήκαηνο.
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα, θσδσλνθξνπζίεο)
Θα δψζεη επηδνηήζεηο, εζληθέο επηδνηήζεηο κε ζπκβαηέο κε ην Κνηλνηηθφ πιαίζην;
Θα μαλαθάλεη ηελ πνιηηηθή ησλ ιηπαζκάησλ ε νπνία νδήγεζε ζην λα καο αθήζεηε
130 δηζ. ρξέε ηεο ΤΝΔΛ θαη ησλ βηνκεραληψλ ιηπαζκάησλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα;
Απηφ ελλνείηε φηη ζα θάλεηε;
Να καο πείηε ινηπφλ, αλ πξάγκαηη πηζηεχεηε φηη κεηψζεθε ην εηζφδεκα θαηά 50%, κε
πνηφλ ηξφπν ζα ην θαιχςεηε. Καη ζα είκαζηε πάξα πνιχ επηπρείο λα αθνχζνπκε
ηέηνηα κέηξα ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ηνλ αγξνηηθφ θφζκν. Αιιά λα καο πείηε πψο,
φρη αθνξηζηηθέο γεληθέο ζέζεηο.
Πέξα απφ απηφ ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο δειψζεηο πξνεθινγηθά, νη νπνίεο δείρλνπλ
ηνπιάρηζηνλ άγλνηα νξηζκέλσλ βαζηθψλ ζεκάησλ.
Πξνεθινγηθψο επηζθέθζεθε ε ΠΑΔΓΔ θαη ε ΓΔΑΔ ηνλ θ. Παπαλδξένπ. Ο θ.
Παπαλδξένπ είπε φηη ζα επηδηψμεη ζηα πιαίζηα ηεο GATT λα πεηχρεη κία εηδηθή
κεηαρείξηζε ησλ κεζνγεηαθψλ πξντφλησλ. Σξεηο εκέξεο πξηλ ηηο δειψζεηο ηνπ θ.
Παπαλδξένπ είρα επηζηξέςεη απφ ηηο Βξπμέιιεο, απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ
Γεσξγίαο, φπνπ είρακε ηελ πξάγκαηη κεγάιε επηηπρία, ηελ νπνία επηβεβαίσζαλ θαη
ζην ζεκεξηλφ εθπξφζσπν ηεο Κπβέξλεζεο πνπ πήγε, φηη πέηπρε ε Κπβέξλεζε ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο κε ηε Γαιιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Ηηαιία πξάγκαηη ηα
κεζνγεηαθά πξντφληα λα ηχρνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο.
Οη δειψζεηο ινηπφλ νη νπνίεο γίλνληαη δείρλνπλ, ή φηη δελ παξαθνινπζνχλ ηηο
ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ή φηη εζθεκκέλα γίλεηαη δηαζηξέβισζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ.
Αιιά πέξα απφ ην εηζφδεκα, ην νπνίν θαινχκε λα ην θαιχςεηε φπσο δειψζαηε,
κηιήζαηε θαη πεξί ελίζρπζεο ηνπ αγξφηε. Ζ ελίζρπζε γίλεηαη ε κε ηα έξγα ππνδνκήο
πνπ είλαη έλαο έκκεζνο ηξφπνο, ή άκεζνο κε επηδνηήζεηο. Αο καο πνπλ ηη ζα θάλνπλ.
Γηφηη νη πξψηεο πξάμεηο ηηο νπνίεο είδακε απφ ηε λέα Κπβέξλεζε ήηαλ λα παγψζεη ην
ζέκα ησλ θηελνηξνθηθψλ ρξεψλ, ηα νπνία ραξίζαλε δηφηη έπξεπε λα ηα δψζνπκε
ζηνπο θηελνηξφθνπο δηφηη πξνθιήζεθαλ απφ ηα αξλεηηθά ΜΔΠ ηα νπνία εθάξκνζε
ην ΠΑ.Ο.Κ. θαη κε ηα νπνία επηδνηνχζακε ηνπο μέλνπο θηελνηξφθνπο. Απηή ινηπφλ
ηελ πνιηηηθή ηελ παγψζαλε, δηφηη πξάγκαηη ππάξρεη θάπνην ςέκα πιήξνπο
ζπκβαηφηεηαο κε ηεο νδεγίεο ηεο Κνηλφηεηαο, αιιά ηφηε πσο λα βνεζήζεηε ηνπο
αγξφηεο.

Σν δεχηεξν πνπ αθνχζακε επίζεο είλαη νη ελζηάζεηο γηα ηηο πξφσξεο ζπληάμεηο ηηο
νπνίεο πξάγκαηη νη ίδηνη εζείο δεηνχζαηε λα νινθιεξσζνχλ. Οινθιεξψζεθαλ
πξφζθαηα θαη γη' απηέο ππάξρεη απφ ζαο ζέκα, ελψ θαη' εκάο δελ ππάξρεη ζέκα
θαηαβνιήο δηφηη ππάξρνπλ ρξήκαηα λα πιεξσζνχλ θαη απηέο.
Αλ ινηπφλ ε ζηνξγή, ηελ νπνία είραηε, έρεη απηά ηα δείγκαηα, πνπ βιέπνπκε ζαλ
πξψηα δείγκαηα, καο αθήλεηε πξάγκαηη παξα πνιχ επηθπιαθηηθνχο.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΨΣΑΝΗΓΖ: Κχξηε Κνζθηλά, ζα έρεηε ηελ θαινζχλε λα ηα
αθνχζεηε κεηά.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Κχξηε ζπλάδειθε, δήηεζα λα κηιήζεη πξψηνο ν θχξηνο
Τπνπξγφο γηα λα έρσ ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζσ. Αιιά, φπσο βιέπεηε, δελ ην
δέρζεθε. Καη είλαη αληηηδενινγηθά απηφ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΑΨΣΑΝΗΓΖ: Πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο θάλεηε;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε ζπλάδειθε, φρη δηαθνπέο. Θα
παξαθαιέζσ λα κε δηαθφπηεηε.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζεηο θάλεηε
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο δελ θάλνπκε εκείο, θάλεηε ιάζνο.
Πέξα απφ απηφ θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εδψ απηή ηε ζηηγκή νθείινπκε λα
μεθαζαξίζνπκε φηη ην έξγν ην νπνίν έθαλε ε Νέα Γεκνθξαηία ζηνλ ηνκέα ησλ
εγγεηνβειηησηηθψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, ζηνλ ηνκέα ηνπ
θηεκαηνινγίνπ, ζηνλ ηνκέα ησλ αλαδαζκψλ, ζηνλ ηνκέα ησλ κεηξψσλ, νπδέπνηε έρεη
μαλαγίλεη.
Θα ζαο δψζσ έλα λνχκεξν. Οη απνξξνθήζεηο ζηα αξδεπηηθά έξγα ζε ζηαζεξέο ηηκέο
ζηελ επνρή ηνπ ΠΑΟΚ ήηαλ πεξίπνπ 14 κε 15 δηζ. ζηαζεξέο ηηκέο 1992 εηεζίσο θαη
καο έρνπλ μεπεξάζεη ηα 30 δηζ. ην 1992 θαη πξνρσξνχκε γηα πάλσ απφ 40% δηο ην
1993 αλ ππάξρεη πιήξεο ρξεκαηνδφηεζε.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΡΓΤΡΖ: Πφζα ζηξέκκαηα;
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Οη αλαδαζκνί νη νπνίνη ήηαλ 50 κε 70 ρηιηάδεο ζηξέκκαηα
εηεζίσο ζηελ επνρή ζαο μεπέξαζαλ ηηο 250.000 ζηξέκκαηα επί ησλ δηθψλ καο εκεξψλ
θαη έρνπκε πξνθεξχμεη άιιεο 500.000 ζηξέκκαηα θέηνο αλαδαζκνχ κε ηδησηηθά
ζπλεξγεία.
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΑΣΖ: Πνπ ηα είδαηε απηά; ηα ραξηηά;
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ Γηα ην θηεκαηνιφγην έρνπκε νη ίδηνη αλαζέζεη κειέηε κε ην
ΤΠΔΥΧΓΔ ζην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο γηα λα καο θάλεη ππνδείμεηο, πψο ζα
κπνξέζνπκε ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην λα πξνρσξήζεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Παθέηνπ
Νηειφξ.
Σν ακπεινπξγηθφ κεηξψν ήδε ην έρνπκε πξνθεξχμεη, εηνηκάδακε θαη ην ειαηνθνκηθφ
γηα λα κπνξέζνπκε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, λα δψζνπκε ηελ ππνδνκή ηελ
νπνία ρξεηάδεηαη.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ηεο ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο
ηνπ θ. Βνπιεπηή).
Κχξηε Πξφεδξε, έλα ιεπηφ, αλ κπνξψ αθφκα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ση λα θάλνπκε, απηή είλαη ε απφθαζε
ηνπ ψκαηνο, ηελ νπνία ζα ηεξήζνπκε.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Με φια απηά θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πηζηεχσ,
πξνζπάζεζα λα απνθξππηνγξαθήζσ ζην ιίγν ρξφλν πνπ είρα ηηο δειψζεηο ηνπ
θπξίνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηηο επηκέξνπο πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., νη
νπνίεο κηινχζαλ γηα αγνξέο, γηα ζθαγεία, πξάγκαηα ηα νπνία έπξεπε λα έρεη μεράζεη
ην ΠΑ.Ο.Κ. Γηφηη νη αγνξέο θαη ηα ζθαγεία πνπ μεθηλήζαηε βξίζθνληαη ζήκεξα
ρσξίο λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ, αδχλακα λα ηειεηψζνπλ, αδχλακα λα
ιεηηνπξγήζνπλ.

Αλ ινηπφλ ζθέπηνληαη ηέηνηα βνήζεηα ηεο εκπνξίαο ηέηνηαο κνξθήο αλαζπγθξφηεζε,
φπσο ηε ιέλε, ηνπ Αγξνηηθνχ πλεηαηξηζηηθνχ Κηλήκαηνο πηζηεχνπκε φηη
νδεγνχκαζηε πάιη ζε κία θαηαβαξάζξσζε ζαλ απηή ηελ νπνία είδακε.
Δγψ ζα θιείζσ, ηνλίδνληαο φηη εκείο ζαλ Κπβέξλεζε, βάιακε ηελ ππνδνκή γηα κία
μεθάζαξε δηαθαλή πνιηηηθή, γηα κία πνιηηηθή έξγσλ ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο.
Έθζαζαλ νη απνξξνθήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο λα μεπεξλνχλ ην 100% φηαλ
ήηαλ 30% κε 40% ζηελ επνρή κνπ θαη ζέζακε ηηο πξνυπνζέζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Καπ
θαη ηεο Γθαη πιελ ηνπ θαπλνχ γηα ηνλ νπνίν θάλνπκε εηδηθέο παξεκβάζεηο λα
κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ηελ ππνδνκή πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξνρσξήζνπκε.
Δκείο, εάλ ε λέα Κπβέξλεζε κπνξέζεη λα δψζεη έζησ ιχζεηο -θάηη γηα ην νπνίν εγψ
ακθηβάιισ πάξα πνιχ κ' απηά πνπ αθνχσ- ζα ζηαζνχκε θνληά ηεο. Δάλ φκσο
επηρεηξήζνπλ λα μαλαθέξνπλ απηφ ην ζηξεβιφ ζχζηεκα ην νπνίν απέηπρε ην νπνίν
δεκηνχξγεζε ζθάλδαια, ρξέε θαη ην νπνίν νδήγεζε ζε κία πξαγκαηηθά απνεπέλδπζε
ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, ηφηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη ζα ειέγμνπκε απφιπηα απηέο ηηο
πξάμεηο θαη φηη ν αγξνηηθφο θφζκνο ζα αηζζαλζεί θαη ζα θαηαιάβεη ηε δηαθνξά ησλ
δχν πνιηηηθψλ.
Με ηηο ζθέςεηο κνπ απηέο, θχξηε Πξφεδξε, κηα θαη δελ κπφξεζα λα αθνχζσ ηνλ
Τπνπξγφ Γεσξγίαο θξίλσ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο Κπβέξλεζεο πνπ πηζηεχσ φηη
φπσο ηνπο ράξαμε ην ΠΑ.Ο.Κ. δελ έρνπλ θακία πξννπηηθή επηηπρίαο. Δίλαη έλα
πηζσγχξηζκα, ην νπνίν ζα πιεξψζεη ν αγξνηηθφο θφζκνο θαη ζα είκαζηε φινη εδψ γηα
λα ην ειέγμνπκε θαη λα αζθήζνπκε ηελ θξηηηθή ηελ νπνία πξέπεη γηα ην θαιφ ηνπ
αγξνηηθνχ θφζκνπ, ηνλ νπνίν εκείο ζαλ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
αληηκεησπίζακε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Ο.Κ.
Κιείλνληαο, θχξηε Πξφεδξε, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ άιιε κηα θνξά ην
αληηδενληνινγηθέο ην νπνίν γίλεηαη, λα κε κπνξνχκε λα απαληήζνπκε ζε
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο θαη είκαη ππνρξεσκέλνο απφ ην Βήκα απηφ λα ην
θαηαγγείισ ζαλ δηαδηθαζία ε νπνία δε βνεζάεη ηελ πξφνδν ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ
έξγνπ. Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο έρεη ην ιφγν.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΚΟΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ
ζέκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Να εμεγήζεηε, ζαο παξαθαιψ, ζε ηη
ζπλίζηαηαη ην πξνζσπηθφ ζαο ζέκα.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΚΟΝΖ: Ο θχξηνο Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νκηιίαο ηνπ αλεθέξζε ζην πξφζσπφ κνπ θαη κεηαμχ ησλ άιισλ είπε φηη πήγα
ςεπδνκάξηπο ζην Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην. Θεσξψ φηη ππάξρεη πξνζσπηθφ
δήηεκα θαηά ην άξζξν 68 ηνπ Καλνληζκνχ.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΧΡΑΨΣΖ (Τπ. Γεσξγίαο): Με ζπγρσξείηε γηα ηελ παξέκβαζε. ην
ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ην πξνζσπηθφ ζέκα.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΣΑΜΚΟ: Πξφεδξνο είζηε, θχξηε Τπνπξγέ;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): αο παξαθαιψ, θχξηε ζπλάδειθε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΠΑΣΑΜΚΟ: Πψο θαηαδέρεζζε, θχξηε Τπνπξγέ, θαη κηιάηε κεηά
ηνλ πξψελ Τπνπξγφ Γεσξγίαο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): αο παξαθαιψ, θχξηε ζπλάδειθε, κε
δηαθφπηεηε.
Κχξηε Γθφλε, ακέζσο κεηά ηνλ θχξην Τπνπξγφ, ζα αλαπηχμεηε ην πξνζσπηθφ ζαο
ζέκα. Γφζεθε ν ιφγνο ζηνλ θχξην Τπνπξγφ θαη εζείο επαθνινπζήζαηε κε ην αίηεκά
ζαο.

ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, εάλ πξφθεηηαη πεξί
πξνζσπηθνχ ζέκαηνο αλαγνκέλνπ ζε απφδνζε γλψκεο δηαθνξεηηθήο ζην ηέινο ηεο
ζπδεηήζεσο. Δάλ φκσο πξφθεηηαη πεξί θαηεγνξίαο σο απηή, είλαη απηνλφεην θαηά ηνλ
Καλνληζκφ φηη δηθαηνχηαη λα κηιήζεη επζχο κεηά ην πέξαο ηεο νκηιίαο ηνπ
θαηεγνξήζαληνο. Καηά ζπλέπεηα, δηθαηνχηαη λα κηιήζεη ακέζσο θαη δε κπνξεί λα
πεξηκέλεη λα κηιήζεη κεηά ηνλ θχξην Τπνπξγφ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Σν πέξαο ηεο νκηιίαο ηνπ
θαηεγνξήζαληνο δειαδή ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ ηεο Δξγαζίαο αθνινχζεζε ε
αγφξεπζε ηνπ θ. Κνζθηλά. Σν αίηεκα ηνπ θ. Γθφλε εγέξζε κεηά αθνχ είρα δψζεη ην
ιφγν ζηνλ θχξην Τπνπξγφ Γεσξγίαο.
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Δλ πάζε πεξηπηψζεη, φζν κπνξεί εγγχηεξα
πξνο ηελ νκηιία ηνπ θαηεγνξήζαληνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ακέζσο κεηά ηνλ θχξην Τπνπξγφ ζα
αλαπηχμεη ην ζέκα ηνπ ν θ. Γθφλεο. Γφζεθε ν ιφγνο ζηνλ θχξην Τπνπξγφ πξηλ
δεηήζεη ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ ν θχξηνο Γθφλεο.
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Πξηλ αξρίζεη ν θχξηνο Τπνπξγφο, ζα ήηαλ
ζσζηφηεξν λα δψζεηε ην ιφγν ζηνλ θ. Γθφλε, λα ηειεηψζεη απηφ ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Δάλ δελ ηνπ είρα δψζεη ην ιφγν, λαη.
Αθ εο ηνπ έδσζα ην ιφγν ην αίηεκα ηνπ θ. Γθφλε ζα αθνινπζήζεη κεηά ηνλ θχξην
Τπνπξγφ. Γελ ππάξρεη ζέκα.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Εήηεζα απφ ηνλ θχξην Τπνπξγφ, λα κηιήζεη πξηλ θαη είπε
φηη δε ζα κηιήζεη. Γηαηί κηιάεη κεηά; Γελ είλαη αληηδενληνινγηθφ απηφ ην πξάγκα;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Δίλαη δηθαίσκα ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ
λα πάξεη ην ιφγν -ην γλσξίδεηε, ρξεκαηίζαηε Τπνπξγφο- αλά πάζα ζηηγκή, φπνηε
εθείλνο λνκίδεη, απφ ην χληαγκα πιένλ θαη δελ κπνξψ λα ηνπ ην ζηεξήζσ.
Οξίζηε, θχξηε Τπνπξγέ, έρεηε ην ιφγν θαη ζα παξαθαιέζσ λα πεξηνξηζζείηε ζην
ρξφλν πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί θαηά ηελ επρή ηνπ Πξνεδξείνπ θαη ηεο Βνπιήο ηελ
νπνία φινη ηεξνχλ.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΧΡΑΨΣΖ (Τπ. Γεσξγίαο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα ήζεια
θαη' αξρήλ λα πσ δχν θνπβέληεο.
πδεηνχκε φρη επεξψηεζε Βνπιεπηψλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, αιιά ζπδεηνχκε
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο.
Ο θ. Κνζθηλάο ην μέραζε θαη εμεζηφκηζε θαη έλα ραξαθηεξηζκφ, πνπ εγψ
ηνπιάρηζηνλ ηνλ άθνπζα. Γελ είλαη ληξνπή, θχξηε Κνζθηλά. ζνη δε γλσξίδνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο ζην Κνηλνβνχιην, ηνπιάρηζηνλ αο ζησπνχλ θαη αο κελ θάλνπλ
ραξαθηεξηζκνχο. Γηαβάζηε ηνλ Καλνληζκφ θαη ζα δείηε πσο γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
ζπδήηεζεο επί ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Πψο γίλεηαη, θχξηε Μσξαΐηε, λα είζηε κπξνζηά θαη λα κε
κηιάηε; Πψο ην θαηαιαβαίλεηε, δειαδή;
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΧΡΑΨΣΖ (Τπ. Γεσξγίαο): Κχξηε Κνζθηλά, ίζσο έθαλα ιάζνο θαη ην
φηη δήηεζα λα κηιήζσ. Γηαηί δε ρξεηάδεηαη λα ππνρξεσζψ λα απαληήζσ ζε έλα ζσξφ
αλαθξίβεηεο πνπ εθζέζαηε ζηε Βνπιή κέζα ζε κηα εληειψο αθαηάιιειε ψξα. Θα
έρεηε ηελ επθαηξία λα θαηαζέζεηε θαη επεξσηήζεηο θαη λα ειέγμεηε ηελ Κπβέξλεζε
γηα ην έξγν ηεο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. ρη ηψξα. Άιια ζα έπξεπε λα πείηε, δελ ηα
είπαηε.
Καη κε ππνρξεψλεηε αθξηβψο, γηα λα κε κέλνπλ κε ηηο εληππψζεηο νη θχξηνη
ζπλάδειθνη θαη φζνη παξαθνινπζνχλ απηή ηε ζπδήηεζε, λα πσ δχν θνπβέληεο.
Αλαθεξζήθαηε ζην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα θαη θαπρεζήθαηε φηη δψζαηε ιχζεηο. Οχηε
ιίγν νχηε πνιχ, θαηεγνξήζαηε ην ΠΑΟΚ γηα ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηνπ πνιηηηθή θαηά

ηελ πξνεγνχκελε νθηαεηία, κηα πνιηηηθή πνπ νδήγεζε δήζελ ζε ζπλεηαηξηζηηθά ρξέε
θαη ζε ζθάλδαια.
Θα έρνπκε ηελ επθαηξία πνιιέο θνξέο λα θνπβεληηάζνπκε γη' απηά. Γε ζα ήζεια λα
αιιάμσ ην θιίκα ηεο ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή. Κάπνηνη φκσο, δε ζα πξέπεη κε ηφζε
επθνιία λα αλαθέξνληαη ζ' απηά ηα ζέκαηα θαη λα κηινχλ γηα ζθάλδαια ή γηα ηελ
πνιηηηθή ηνπο απέλαληη ζην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα. ηξαγγαιίζαηε ην ζπλεηαηξηζηηθφ
θίλεκα ζθφπηκα, γηα λα παξαδψζεηε ην κφρζν ηνπ αγξφηε ζηελ παξανηθνλνκία, θχξηε
Κνζθηλά θαη είζαζηε θαη εζείο, ζην βαζκφ πνπ αζθνχζαηε ηε γεσξγηθή πνιηηηθή,
ζπλππεχζπλνο. Σα ρξέε ζηα νπνία αλαθεξζήθαηε γλσξίδεηε πνιχ θαιά πσο
πξνέθπςαλ θαη γλσξίδεηε πφζν επηηαθηηθή ήηαλ ε αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ
δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο. Καη φρη κφλν δελ ην θάλαηε, ζθφπηκα ζηακαηήζαηε
θαη ηηο φπνηεο ρξεκαηνδνηήζεηο, ψζηε λα ζηακαηήζεη ε φπνηα παξέκβαζε ηνπ
ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο γηα ζηήξημε, γηα ππνβνήζεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ
αγξνηψλ.
Αλαθεξζήθαηε φκσο θαη ζε θάπνηεο ζπλεηαηξηζηηθέο εηαηξίεο, πνπ ε πνιηηηθή ζαο
δελ νδεγνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξηψλ.
Γπζηπρψο, παξαζπξζήθαηε ζε κηα πνιηηηθή πνπ είρε ζηφρν λα εθπνηεζνχλ ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηψλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εηαηξηψλ αληί πηλαθίνπ θαθήο θαη
λα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα θάπνησλ εθιεθηψλ θνκκαηηθψλ ζαο θίισλ. Καη ην
γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά.
Καη θάηη αθφκε. Δπεηδή αλαθεξζήθαηε ζε δπφ πξάμεηο κνπ, πνπ έγηλαλ γηα ιφγνπο
πξφλνηαο, κε κηα δηάζεζε θξηηηθήο -εληνλφηαηεο κάιηζηα- είκαη ππνρξεσκέλνο γηα
ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ ψκαηνο λα δψζσ θαη ζ' απηφ κία εμήγεζε.
ηακάηεζα ηε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ, γηαηί θαη εζείο κηιήζαηε γηα ηελ αζπκβαηφηεηά
ηνπο πξνο ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο. Σν μέξεηε φηη έρεηε ππεξβεί ηηο Οδεγίεο πνπ εζείο
νη ίδηνη απεπζπλζήθαηε ζηελ Κνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ. Καη ππάξρεη έλα
ζέκα θαη επεηδή έρεηε θαη ηελ πξντζηνξία ησλ ζρέζεψλ ζαο κε παξφκνηνπ είδνπο
ζπκπεξηθνξέο πξνο ηα Κνηλνηηθά φξγαλα, ηνπιάρηζηνλ κε καο απνδίδεηε επζχλε,
γηαηί παγψζακε θάπνηεο ξπζκίζεηο κέρξη λα δνχκε ηη γίλεηαη. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ
νξγίαδαλ νη θήκεο γηα ην πνηνπο επλννχζαλ απηέο νη ξπζκίζεηο, θχξηε Κνζθηλά,
πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επψλπκνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ρξσζηνχζαλ δηζεθαηνκκχξηα.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Λάζνο ελεκέξσζε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΧΡΑΨΣΖ (Τπ. Γεσξγίαο): Κχξηε Κνζθηλά, λα εμεγεζνχκε ζε θάηη.
Μπνξεί λα έρνπλ αλάγθε πξνζηαζίαο πάξα πνιινί κηθξνί παξαγσγνί θαη θπξίσο
θηελνηξφθνη, αιιά δελ κπνξεί λα πξνηάζζεηε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ κηθξψλ
θηελνηξφθσλ γηα λα πξνζθέξεηε απιφρεξα ξπζκίζεηο ρξεψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζε
νξηζκέλνπο κεγαινεπηρεηξεκαηίεο θίινπο ζαο.
Δπηηέινπο, κελ ην θέξλεηε ηνπιάρηζηνλ σο ζέκα ζηε Βνπιή, ελψ γλσξίδεηε φηη δελ
ήηαλ νη επσθειέζηεξεο ξπζκίζεηο απηέο πνπ επηρεηξήζαηε ή νη ζπκβαηέο κε ην
Κνηλνηηθφ Γίθαην.
Καη αλαθεξζήθαηε θαη ζηηο πξφσξεο ζπληάμεηο. Δηιηθξηλά δελ είρα ηελ πξφζεζε λα
απαληήζσ γηα λα κε ζεσξεζεί φηη αλαθέξνκαη ζηνλ πξνθάηνρφ κνπ Τπνπξγφ
Γεσξγίαο κε επηζεηηθή δηάζεζε. Αιιά γηαηί ην είπαηε;
Να ελεκεξψζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Κφςαηε ηηο πξφσξεο αγξνηηθέο ζπληάμεηο ην
1991. Ήηαλ 71.000 νη αξρηθνί δηθαηνχρνη. ηγά-ζηγά δψζαηε απηέο ηηο ζπληάμεηο ζε
48.000 θαη κφλν ηνλ Οθηψβξε -θαη αθαηξέζαηε 9 θαη 10 ηνπ κελφο πνπ ήηαλ
αββαηνθχξηαθν θαη ην πξνεγνχκελν αββαηνθχξηαθν, αξρέο Οθηψβξε- δειαδή
κέζα ζε 4-5 κέξεο θαηαθέξαηε λα δψζεηε 8.500 λέεο ζπληάμεηο, ζε εθείλνπο πνπ
είραηε θφςεη ην 1991. Καη γλσξίδεηε θαη πψο κνηξάδνληαλ νη απνθάζεηο, θχξηε
Κνζθηλά; Μνηξάδνληαλ κέζα απφ πνιηηηθά γξαθεία ππνςεθίσλ ηεο Νέαο

Γεκνθξαηίαο. Έρνπλ απνδψζεη θαη ζε ζαο πξνζσπηθά επζχλε γηα δηαλνκέο ηέηνησλ
ζπληάμεσλ. Έ, κελ ην θέξλεηε ηνπιάρηζηνλ σο ζέκα γηα λα καο θαηεγνξήζεηε, γηαηί
είπακε επηηέινπο, αο ζηακαηήζνπκε ηελ θαηαβνιή, γηα λα δνχκε πνχ ζα βξνχκε ηα
ρξήκαηα, ψζηε λα κε γίλνληαη ζχκαηα απηνί νη άλζξσπνη.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Απφ ην Μάξηην...
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΧΡΑΨΣΖ (Τπ. Γεσξγίαο): Κχξηε Κνζθηλά, ζηαζείηε. Θειήζαηε λα
παγηδεχζεηε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο, γηα λα ηνπο πάξεηε ηελ ςήθν. Έ, κελ έξρεζζε
ηψξα, λα δεηήζεηε θαη ηα ξέζηα απφ απηά ηα ζχκαηά ζαο. Δάλ θάπνηνη παγηδεχηεθαλ
θαη ζαο ςήθηζαλ, αο φςνληαη εαπηνχο. Αιιά, ελ πάζε πεξηπηψζεη, κελ θαηεγνξείηε
εκάο, γηαηί εξρφκαζηε λα δνχκε πψο ζα αληηκεησπίζνπκε ην ζέκα, ψζηε λα κελ
ζπλερίζνπλ λα είλαη ζχκαηα ηεο δηθήο ζαο πνιηηηθήο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπγγλψκε γη' απηέο ηηο παξελζέζεηο. Τπάξρνπλ
θάπνηα ζνβαξφηαηα ζέκαηα θαη επηηξέςηε κνπ ζην ζχληνκν δηάζηεκα πνπ έρσ ζηε
δηάζεζή κνπ, λα ηα αλαθέξσ ζηε Βνπιή.
Αζθαιψο νη δηεζλείο ζπλζήθεο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ επηκέξνπο
θξαηψλ. Καλείο δελ κπνξεί λα πεη φηη κπνξνχκε λα ζεθψζνπκε ηνίρνπο, λα
απνκνλψζνπκε ηελ νηθνλνκία ηεο Υψξαο καο απφ ηηο νηθνλνκίεο ησλ άιισλ ρσξψλ
θαη λα ραξάμνπκε ηε δηθή καο πνξεία, κφλνη καο, αδηαθνξψληαο γη' απηέο ηηο
εμειίμεηο.
Καη επεηδή ρζεο έθαλε αλαθνξά θαη ν θ. θπιιάθνο θαη ζηα ζέκαηα ηεο GATT θαη
ζηα ζέκαηα ηεο αλαζεψξεζεο ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, πνπ δεκηνπξγνχλ
πεξηνξηζηηθνχο φξνπο γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζα ήζεια λα ζπκίζσ φηη ε πξφηαζή
κνπ νχηε ξνκαληηθή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί, νχηε ξεαιηζηηθή. Οη ίδηνη ιέηε
φηη ρξεηάδεηαη, γηα λα αθνινπζήζνπκε ην δηθφ καο δξφκν αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ
ηνκέα, γηα 15 - 20 ρξφληα, λα θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε, ρσξίο δεζκεχζεηο νχηε απφ
GATT νχηε απφ ΚΑΠ. Αλ απηφ είλαη πξφηαζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί, πέζηε ην,
γηα λα δνχκε ηη απάληεζε ζα δψζνπλ κε ην αηζζεηήξηφ ηνπο νη αγξφηεο.
Κχξηε θπιιάθν, φρη φλεηξα. Να κηιάκε γηα πνιηηηθέο πνπ, έζησ δχζθνια, κπνξνχλ
φκσο λα εθαξκνζζνχλ. ηαλ γλσξίδεηε φηη ην 1994 πηζαλφλ νη εηζξνέο απφ ηελ
Κνηλφηεηα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, κε απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο, ζα θζάζνπλ ην 1
ηξηζ., φηαλ ιέηε λα απνδεζκεπζνχκε απφ απηέο ηηο πνιηηηθέο, πέξα απφ ηνπο άιινπο
φξνπο, πνπ βάδνπλ έλα εξψηεκα, ην αλ κπνξνχκε ή δελ κπνξνχκε, φηαλ ινηπφλ
έρνπκε κία εηζξνή 1 ηξηζ. θαη εζείο ιέηε λα κελ έρνπκε απηήλ ηελ εηζξνή, αιιά κφλνη
καο ζα θάλνπκε ηελ αλάπηπμε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηη ελλνείηε;
Πνχ θαηαιήγσ: Βεβαίσο, ππάξρνπλ νη πεξηνξηζηηθνί φξνη θαη βεβαίσο, είλαη ρξένο
καο λα παιέςνπκε γηα λα θεξδίζνπκε φ,ηη κπνξνχκε πεξηζζφηεξν, γηα ηνκείο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κηα θαη κηιάκε γηα ηε γεσξγία, γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία.
Βεβαίσο, ε πξνζπκθσλία ΖΠΑ θαη GATT δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε πνιιά
ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα, θπξίσο απηά πνπ ιέκε κεζνγεηαθά, ππάξρεη φκσο θαη ε
ΚΑΠ, ε νπνία γηα νξηζκέλα πξντφληα έρεη αλαζεσξεζεί θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ήδε
πξνβιήκαηα πνιχ κεγαιχηεξα απφ απηά πνπ ζα αλέκελε θαλείο απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο πξνζπκθσλίαο ΖΠΑ θαη GATT. Ζ αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ, έηζη φπσο
ζπκθσλήζεθε ην 1992 θαη κεηείρε ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζε απηέο ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο, επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο πνιχ κεγαιχηεξνπο απφ απηνχο πνπ
πξνβιέπεη ε πξνζπκθσλία ΖΠΑ θαη GATT. Καηαιαβαίλεηε, ινηπφλ, φηη κέζα ζ' απηφ
ην πιαίζην είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαπηχμνπκε ηε δηθή καο πνιηηηθή, γηα λα
πξνζηαηεχζνπκε φζν κπνξνχκε ηνλ αγξνηηθφ καο ηνκέα.
Αιιά δελ αξθνχλ ηα αλαζέκαηα, νχηε κπνξνχκε λα αλαθεξφκαζηε κφλν ζηηο
εμσγελείο αδπλακίεο. Να δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Καη ν Πξσζππνπξγφο έζεζε απηφ ην
βαζηθφ εξψηεκα - θαηεχζπλζε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Αο

ζηαζνχκε λα ην αλαιχζνπκε, επεηδή ην ζεψξεζε ν θ. Κνζθηλάο σο αζήκαληε
αλαθνξά. ηαλ κηιάκε γηα αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, ηη ελλννχκε;
Δίραηε κηιήζεη θαη εζείο, θχξηε θπιιάθν, ρζεο θαη είπαηε φηη απηνί νη φξνη
πεξηνξίδνπλ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Δίλαη αιήζεηα ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο
ζηφρνο πνπ απφ κφλνο ηνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία; Να απμήζνπκε ηελ παξαγσγή ζε
πνηα πξντφληα θαη γηαηί;
Καη εδψ ζα πξέπεη λα δψζνπκε κία απάληεζε νξηζηηθή, λα ζπκθσλήζνπκε φινη. Σν
φηη έρνπκε ρξένο λα αλαπηχμνπκε ηελ παξαγσγή εθείλσλ ησλ πξντφλησλ πνπ δεηάεη ε
ειιεληθή αγνξά θαη λα εμαζθαιίζνπκε ηελ απηάξθεηά καο ζε ηξφθηκα, είλαη
πξσηαξρηθφο ζηφρνο θαη βεβαίσο ζα πξέπεη λα δνχκε πνηα πξντφληα κπνξνχκε λα
παξάγνπκε κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηα νπνία ζα αληέμνπλ ζην δηεζλή
αληαγσληζκφ γηα λα κπνξνχκε λα ηα δηαζέζνπκε ζηηο εμσηεξηθέο αγνξέο. Σν λα
παξάγνπκε πιενλαζκαηηθά πξντφληα πνπ δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζηηο εμσηεξηθέο
αγνξέο δελ είλαη ζσζηή πνιηηηθή. Οχηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη γηα κηα πεξίνδν ζα
ζηεξηρζνχκε ζε επηδνηήζεηο. Σν θαηαιαβαίλεηε φηη απηή ε πνιηηηθή δελ έρεη δηέμνδν.
Μπνξεί απηφ λα ην θάλεηο ηε κηα ρξνληά, λα ην θάλεηο ηελ άιιε, λα ην θάλεηο αλ
ζέιεηο θαη ηελ ηξίηε, δελ κπνξεί φκσο ζπλερψο λα αμηψλεηο επηδφηεζε εηζνδήκαηνο
γηα παξαγσγή θάπνησλ πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ θακία πξννπηηθή ηνπνζέηεζήο ηνπο
νχηε ζηελ εζσηεξηθή, νχηε ζηε δηεζλή αγνξά.
Ζ αλαδηάξζξσζε ινηπφλ ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη αλαγθαίνο φξνο αλ ζέινπκε λα πάκε
κπξνζηά. Καη βέβαηα γηα λα πεηχρνπκε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, δελ
είλαη κφλν ε αλαγθαία πιεξνθφξεζε θαη ε ζπκπαξάζηαζε απφ ην Κξάηνο πνπ πξέπεη
λα έρεη ν αγξφηεο. Πξέπεη λα γίλνπλ θαη πνιιά άιια πξάγκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε
εγγεηνδηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, δειαδή απηά πνπ είπαηε γηα κηθξφ θιήξν,
πνιηηηθή γεο, θηεκαηνιφγην θαη ηφζα άιια θαη επίζεο ηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα ζηα
νπνία αλαθεξζήθαηε. Αζθαιψο είλαη κία δέζκε κέηξσλ ηα νπνία πξέπεη λα
εθαξκφζεη θαλείο κε ζηφρν φκσο λα παξάγεη απηά πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ
αλάγθεο καο θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε δηεζλή αγνξά.
Δίλαη κία πνιηηηθή αζθαιψο δχζθνιε πνπ ρξεηάδεηαη φρη κνλάρα ν ζρεδηαζκφο ηεο
απφ ηελ Πνιηηεία αιιά ρξεηάδεηαη ε ζπλελλφεζε θαη ε ζπκπαξάζηαζε κε ηνλ
αγξνηηθφ θφζκν θαη θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ αιιά θπξίσο θαηά ηελ εθηέιεζε.
Καη έθθξαζε ν αγξνηηθφο θφζκνο δελ έρεη παξά ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα θαη ηνλ
αγξνηηθφ ζπλδηθαιηζκφ. Να γηαηί δελ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζ' απηήλ ηελ
αιιαγή θαηεχζπλζεο ζηελ αγξνηηθή καο πνιηηηθή, θχξηε Κνζθηλά, αλ δελ
αληηζηξέςνπκε ην θιίκα ερζξφηεηαο πξνο ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα. Καη ελψ εζείο
ηνπο είραηε ζηε γσλία, δαθηπινδεηθηνχκελνπο γηαηί ήηαλ δήζελ ζπλδεδεκέλνη κε
ζθάλδαια, εκείο έρνπκε ππνρξέσζε απηφλ ηνλ θφζκν λα ηνλ ζηεξίμνπκε θαη βεβαίσο
λα ιεηηνπξγήζνπλ, γηα λα πεηχρεη απηή ε πνιηηηθή, απαιιαγκέλνη απφ ηηο φπνηεο
αδπλακίεο θαη κέζα ζηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο. Γελ είπε θαλείο φηη κε εχλνηεο ζα
κπνξέζνπλ λα παίμνπλ απηφ ην ξφιν ηνπο. Δίλαη φκσο άιιν λα δεηήζεηο λα
ιεηηνπξγήζνπλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη νη ζπλεηαηξηζκνί θαη άιιν λα
ηνπο έρεηο ζηε γσλία. Δίλαη άιιν πξάγκα λα ιεο φηη εγψ πξνηηκψ ηνλ ηδηψηε εθ ησλ
πξνηέξσλ θαη άιιν λα ιεο "ειάηε λα παιέςεηε γηα λα πξνζηαηέςεηε ην αγξνηηθφ
εηζφδεκα εζείο, νη θχξηνη εθθξαζηέο απηήο ηεο αγσλίαο γηα ην αγξνηηθφ εηζφδεκα",
θαη ελλνψ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο.
Ο θχξηνο Πξσζππνπξγφο αλαθέξζεθε, κε έκθαζε κάιηζηα, ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ην θαηαιαβαίλεηε φηη είλαη βαζηθφηαην ζέκα. Αλ δελ
αιιάμνπλ νη δνκέο εκπνξίαο, είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα πξνζηαηεπζεί ν αγξνηηθφο
ηνκέαο. Δλλνψ δνκέο εκπνξίαο θαη ζην εζσηεξηθφ θαη βεβαίσο δνκέο θαη ζην

εμσηεξηθφ καο εκπφξην. Καη γλσξίδεηε φηη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο αδπλακίεο απηήο
ηεο κνξθήο.
Αλαθεξζήθαηε ζηα ζθαγεία. Δίλαη έλα πιέγκα επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ, αλ ζέινπκε λα αιιάμνπλ νη δνκέο εκπνξίαο ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ. Καη δελ είλαη κφλν ηα ζθαγεία, είλαη νη θξεαηαγνξέο, νη ηρζπαγνξέο, νη
αλζαγνξέο ή νη πεξηθεξεηαθέο αγνξέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Γηαθνξεηηθά δελ
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα εμπγίαλζε απηνχ ηνπ ρψξνπ θαη γηα ζσζηέο δνκέο εκπνξίαο,
πνπ ππάξρνπλ ζε άιιεο ρψξεο θαη θπξίσο ιεηηνπξγνχλ κε ηελ επζχλε ηνπ
ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο.
Αλαθεξζήθαηε θαη ζε έλα άιιν ζέκα, ζην ηη ζα θάλνπκε κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη
κε ην λφκν. Γλσξίδεηε φηη ην ΠΑ.Ο.Κ. είρε εθθξάζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζ' απηφλ ην
λφκν, πνπ ςεθίζαηε, γηα πάξα πνιινχο ιφγνπο. Σν ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα, ζρεδφλ
ζην ζχλνιφ ηνπ, είλαη αληίζεην κε απηφ ην λφκν. Καη ππάξρεη έλα άκεζν πξφβιεκα
ζρεηηθά κε ην πσο ζα γίλνπλ νη εθινγέο θαη πφηε. Πξνβιέςαηε ζην λφκν ηε
δπλαηφηεηα αλαβνιήο γηα έλα δηάζηεκα πξν ησλ εθινγψλ. Βξηζθφκαζηε ζε
ζπλελλφεζε κε ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα γηα ην πσο ζα εθκεηαιιεπηνχκε απηφλ ην
ρξφλν, ψζηε λα δηνξζσζνχλ φια απηά ηα απαξάδεθηα θαηλφκελα πνπ δεκηνχξγεζε ην
λνκνζεηηθφ ζαο έξγν κε ην λφκν 2169. Δζείο κπνξεί λα θαπράζζε, δελ ην ζεσξεί
φκσο επηχρεκα ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα απηφ ην λνκνζέηεκα.
Καη επεηδή αλαθεξζήθαηε ζε θάπνηνπο ζπλεηαηξηζηέο πνπ είλαη ππφδηθνη, φπσο
είπαηε, έρνπλ αζθεζεί δηψμεηο ελαληίνλ ηνπο, ζα ήζεια λα ζπκίζσ ζ' φινπο φηη
δπζηπρψο ήηαλ κία ζθφπηκε πνιηηηθή. Αζθήζεθαλ δηψμεηο ελαληίνλ ζπλεηαηξηζηηθψλ
ζηειερψλ πνπ αλήθαλ πνιηηηθά ζε άιινπο ρψξνπο φρη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.
Μάιηζηα πξνβιήζεθαλ παλεγπξηθά απηέο νη δηψμεηο απφ ηνλ εηζαγγειέα πνηληθήο
αγσγήο θαη γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιά πνηα ζθνπηκφηεηα εμππεξεηνχζε εθείλε ε
αλαθνίλσζή ηνπ. Μεηά βέβαηα ήξζαηε αθξηβψο λα αμηνπνηήζεηε φιν απηφ ην ζθεληθφ
θαη λα απαγνξεχζεηε λα απνηεινχλ κέιε ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εθείλνη
ελαληίνλ ησλ νπνίσλ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε. Πνχ ην αθνχζαηε απηφ; Με ην λα
αζθεζεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ θάπνηνπ, ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ λα πξνζηαηεχζεη ηελ
πεξηνπζία ηνπ σο κέινο κία ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο θαη λα αλαδεηρζεί ζηελ
εγεζία ηεο;
Καη φκσο, απηφ ην ζεζκνζεηήζαηε θαη ην θάλαηε ζθφπηκα γηα λα αζθείηε, κε ηε
βηνκεραλία ησλ κελχζεσλ, δηψμεηο ελαληίνλ θάπνησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ζηειερψλ θαη
έηζη λα θεξδίζεηε ηηο εθινγέο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο.
Κχξηε Κνζθηλά, φζεο κεζνδεχζεηο θαη αλ θάλαηε, πνηέ δε ζα θεξδίδαηε ην
ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα, νχηε ηνπο αγξφηεο, γηαηί ε πνιηηηθή ζαο ήηαλ αληηαγξνηηθή
θαη αληηζπλεηαηξηζηηθή. Δκείο έρνπκε ρξένο λα αλαζηξέςνπκε απηφ ην θιίκα θαη λα
πξνζηαηεχζνπκε ηνλ αγξφηε. Έρνπκε αθφκα ην ρξένο λα δψζνπκε ιχζε ζε
πξνβιήκαηα πνπ αλ δελ ηα δεκηνπξγήζαηε εμ νινθιήξνπ, ηα επηδεηλψζαηε ζηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ζαο θαη θάπνηα απφ απηά ηα θάλαηε θαη ζέκαηα πάξα πνιχ
ζεκαληηθά φρη κφλν απφ πιεπξάο νηθνλνκηθήο, αιιά θαη απφ πιεπξάο εζληθήο. Ξέξεηε
πνχ αλαθέξνκαη, αλαθέξνκαη ζηηο βηνκεραλίεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο, πνπ ρσξίο επαηζζεζία λνκίδαηε φηη ήηαλ εχθνιε ιχζε λα ηηο δψζεηε ζε
θάπνηνπο ηδηψηεο θαη έηζη λα έρνπκε ρηιηάδεο αλέξγνπο ζην δξφκν.
Δκείο έρνπκε ρξένο λα ηα αληηκεησπίζνπκε φια απηά, φπσο επίζεο, λα
δηεξεπλήζνπκε θαη ηηο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεψλ ησλ δεπηεξνβάζκησλ
θαη ηξηηνβάζκησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηα πιαίζηα κίαο πνιηηηθήο γηα
αιιαγή ηνπ ξφινπ θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο ΑΣΔ. Θα έρεηε ηελ επθαηξία, θχξηε
Κνζθηλά, λα παξαθνινπζήζεηε ηελ πνιηηηθή καο ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο 4εηίαο. Γελ
ηάδνπκε εκείο ιαγνχο κε πεηξαρείιηα, νχηε ιέκε φηη ζα θάλνπκε ζαχκαηα. Έρνπκε

ρξένο λα δψζνπκε ηε κάρε γηα ηελ αλάπηπμε θαη απηνχ ηνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο
καο. Γηα καο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη έρεη ν αγξνηηθφο
ηνκέαο ζε άιιεο ρψξεο. Σν 13% ηνπ εζληθνχ πξντφληνο παξάγεηαη απφ ηνλ αγξνηηθφ
θφζκν, ην 25% πεξίπνπ ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ αλήθεη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν.
Τπάξρνπλ, ινηπφλ, θαη νη δηαζηάζεηο νη θνηλσληθέο θαη νη εζληθέο πέξαλ ησλ
νηθνλνκηθψλ, πνπ ηνλίδνπλ απηή ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ ρψξνπ πνπ ιέγεηαη
αγξνηηθφο.
Δκείο απηήλ ηε δηαβεβαίσζε δίλνπκε: φηη ζα πνξεπηνχκε καδί κε ηνπο αγξφηεο, ψζηε
λα αληηκεησπίζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν απηά ηα πξνβιήκαηα θαη
επηηέινπο λα απνθηήζεη ην πξφζσπν ηνπ Έιιελα αγξφηε ην ρακφγειν πνπ ηνπ ην
ζηεξήζαηε ηα 3,5 ρξφληα εζείο θαη ε πνιηηηθή ζαο, ε πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο. Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πιεπξά ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Κχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν, επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε Κνζθηλά, πεξηκέλεηε. Θα
πξνεγεζεί ην πξνζσπηθφ ηνπ θ. Γθφλε, ζα αθνινπζήζεη ην δηθφ ζαο θαη ζα
παξαθαιέζσ λα εηδνπνηεζεί θαη ν θαζ' νπ ε αηηίαζε θχξηνο Τπνπξγφο Δξγαζίαο λα
παξεπξίζθεηαη. Πξηλ απφ φια απηά, φκσο, ην Πξνεδξείν έρεη θαη εθείλν λα δψζεη κία
απάληεζε ζηελ αηηίαζε ηε δηθή ζαο, θχξηε Κνζθηλά, πνπ είπαηε φηη ν θαηάινγνο
εθαξκφδεηαη παξαηχπσο.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: ρη παξάηππν, αληηδενληνινγηθφ είπα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Δίπαηε θαηά ηξφπν παξάηππν θαη είλαη
γξακκέλν ζηα Πξαθηηθά, ην άθνπζα θαηά ηελ αγφξεπζή ζαο.
Σν Πξνεδξείν, επεηδή ην αθνξά ε παξαηήξεζή ζαο, έρεη λα ζαο απαληήζεη γηα λα
αξζεί θαη θάζε παξαλφεζε γηα λα κελ πσ παξεμήγεζε φηη νη εγγξαθέο ζηηο
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβεξλήζεσο αθνινπζνχλ ακέζσο κεηά ηηο
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο. Σνχην ζεκαίλεη φηη νη νκηιεηέο απαληνχλ ζηηο
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, φπσο απηέο εθηεζήθαλε απφ ηνλ θχξην Πξσζππνπξγφ.
Απηφ ιέεη φρη κφλν ν Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο, αιιά ην ιέεη θαη ε πάγηα πξαθηηθή
ηνπ ψκαηνο. Οη Τπνπξγνί απαληνχλ ζηνπο νκηιεηέο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο γη' απηφ θαη νη ππνπξγνί παίξλνπλ ην ιφγν θαηά ηελ θξίζε
ηνπο. Δθείλνη απνθαζίδνπλ πφηε ζα πάξνπλ ην ιφγν θαη πφηε ζα απαληήζνπλ ζηνλ
εθάζηνηε νκηιεηή αλ είλαη ζθφπηκν λα απαληήζνπλ. Έηζη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ
πάγηα ηαθηηθή απηνχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, έηζη πξνβιέπεη ν ΚηΒ θαη ηνλ ηεξήζαηε θαη
εζείο σο Τπνπξγφο, θχξηε ζπλάδειθε, επί ζεηξά εηψλ.
πλεπψο, κελ αηηηάζηε ην Πξνεδξείν θαη κε δεηάηε λα πξνεγεζεί ε αγφξεπζε ηνπ
Τπνπξγνχ γηα λα πξνζδηνξίδεηε ηε δηθή ζαο απάληεζε θαη ζέζε. εηο εγγξαθήθαηε
σο νκηιεηήο λα απαληήζεηε ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο θαη θαηά ην θεθάιαην ησλ
πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ πνπ εζείο λνκίδεηε φηη πξέπεη λα απαληήζεηε. Ο
Τπνπξγφο αθνινπζεί.
Καη βεβαίσο αλ ππάξρεη ρξφλνο ππάξρνπλ θαη νη δεπηεξνινγίεο, νη νπνίεο δελ
απνθιείνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ.
Καηά ζπλέπεηα απηή είλαη ε πξαθηηθή, απηή είλαη ε δηαδηθαζία, απηφ πξνβιέπεη ν
Καλνληζκφο λα κελ ππάξρεη θακία παξαλφεζε σο πξνο απηφ ην ζεκείν. Ο
Καλνληζκφο εθαξκφδεηαη απαξεγθιίησο πξνο πάζα θαηεχζπλζε θαη πξνο
εμππεξέηεζε ησλ Βνπιεπηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Ο θ. Κνζθηλάο έρεη ην ιφγν γηα λα καο εμεγήζεη ζε ηη ζπλίζηαηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ
ζέκα, δηφηη ην Πξνεδξείν δελ ην αληειήθζε.
ΥΡΖΣΟ ΚΟΚΗΝΑ: Κχξηε Πξφεδξε νκηιψληαο ν θχξηνο Τπνπξγφο Γεσξγίαο θαη δελ κπαίλσ επί ηνπ δηαδηθαζηηθνχ, ην νπνίν ζαο είπα φηη είλαη αληηδενληνινγηθφ

θαη φρη παξάηππν- είπε φηη ηα ρξέε ησλ θηελνηξφθσλ ηα ξπζκίζακε θαηά ηξφπν
ηέηνην, ψζηε λα ραξηζηνχλ ηα ρξέε ζηνπο θίινπο καο κεγαινθηελνηξφθνπο.
Δπεηδή εγψ πξνζσπηθψο θαλέλα θίιν κεγαινθηελνηξφθν δελ έρσ θαη επεηδή
αληηζέησο θξνληίζακε θαη θξφληηζα πξνζσπηθψο εγψ, γηα ηνπο κεγάινπο λα είλαη ζηα
50% ε ξχζκηζε, έλαληη ζην 100% πνπ είλαη γηα ηνπο κηθξνχο θηελνηξφθνπο, πξνθαιψ
ηνλ θ. Μσξατηε, αλ απηφ ην είπε ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ λα ην αλαθαιέζεη ή αλ έρεη
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν φηη εγψ πξνζσπηθψο επηρείξεζα λα επλνήζσ θάπνηνλ,
δηφηη επαλαιακβάλσ δελ γλσξίδσ θαλέλαλ, λα καο πεη πνηνλ ελλνεί θαη πψο
απνδεηθλχεη φηη ππήξμε ηέηνηνπ είδνπο πξφζεζε εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο
ηεο επνρήο εθείλεο.
Δπνκέλσο ηίζεηαη ζέκα πξνζσπηθφ θαη παξαθαιψ λα έρσ ηελ απάληεζε ηνπ θ.
Μσξατηε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ ηνλ θχξην Τπνπξγφ
Γεσξγίαο αλ έρεη θάηη λα απαληήζεη. Σν Πξνεδξείν θξίλεη φηη είλαη πνιηηηθφ ην
δήηεκα θαη φρη πξνζσπηθφ θαη λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη ζέκα ζπλέρηζεο ηεο
ζπδεηήζεσο.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΧΡΑΨΣΖ (Τπ. Γεσξγίαο): Δπραξίζησο, θχξηε Πξφεδξε, λα απαληήζσ
ρσξίο λα θξαηήζσ γηα πνιχ ηε ζπδήηεζε. Δίπα φηη ε πξψηε ζθέςε πνπ νδήγεζε ζην
πάγσκα θαη φρη ζηελ αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ ήηαλ λα δνχκε πψο ζα πνξεπζνχκε,
γηαηί είλαη κε ζπκβαηέο κε ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο. Δζείο είραηε πξνζθχγεη εθεί θαη
είλαη έλα ζέκα πνπ θαθψο δελ αληηκεησπίζαηε.
Καη δεχηεξνλ ππήξραλ πνιιέο θήκεο γηα ην πνηνη ζα επλννχληαλ κε απηέο ηηο
ξπζκίζεηο.
ΔΝΑ ΒΟΤΛΔΤΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΣΔΡΤΓΑ ΣΖ ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ: Πέζηε
ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΧΡΑΨΣΖ (Τπ. Γεσξγίαο): Πνιχ επραξίζησο λα ζαο δψζσ πνιχ πην
ζπγθεθξηκέλε ηελ απάληεζε, αλ ην λνκίδεηε. Αιιά φηαλ ν ίδηνο ν θ. Κνζθηλάο ιέεη
φηη πεξηφξηζε ζηνπο κεγάινπο νθεηιέηεο Γεκνζίνπ ηελ ξχζκηζε θαηά 50%, έπξεπε λα
έρεη φια ηα ζηνηρεία πνηνη ήηαλ απηνί νη κεγάινη νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη γηαηί
αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα ην πεξηνξίζεη ζην 50%.
Δγψ έρσ ηελ ππνρξέσζε λα ζπγθεληξψζσ απηά ηα ζηνηρεία απν ηελ ΑΣΔ. Γλσξίδεηε
φκσο φηη απηήλ ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη δηνίθεζε ζηελ ΑΣΔ, γηαηί έρεη παξαηηεζεί ν θ.
Κεθαινγηάλλεο θαη δε κνπ έρνπλ δψζεη αθφκα ηα ζηνηρεία γηα λα κπνξψ λα πσ
επψλπκα πνηνο σθειήζεθε απφ απηήλ ηε ξχζκηζε. Καη βεβαίσο ζα δνζνχλ θαη ζηε
δεκνζηφηεηα ηα ζηνηρεία απηά.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Καηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνεδξείνπ δελ
ππάξρεη πεξαηηέξσ ζέκα θαη ζα παξαθαιέζσ λα πεξηνξίζνπκε ηα πξνζσπηθά ζέκαηα
θαη εηο ην ρξφλν θαη εηο ην χθνο, νχησο ψζηε λα κπνχκε ζηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ είλαη απαληήζεηο θαη ζπδήηεζε επί ησλ πξνγξακκαηηθψλ
δειψζεσλ ηεο Κπβεξλήζεσο.
Οξίζηε, θχξηε Γθφλε, έρεηε ην ιφγν γηα λα καο εμεγήζεηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην
πξνζσπηθφ ζαο.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΚΟΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, εθιήζελ σο κάξηπο ζην Δηδηθφ
Γηθαζηήξην θαη εθπιεξψλνληαο ηελ ππνρξέσζε κνπ απηή πξνζήιζα θαη θαηέζεζα.
πγθεθξηκέλα κνπ δεηήζεθε ε γλψκε εάλ είλαη λφκσ επηηξεπηή ε ζπκβαηηθή ξχζκηζε
ρξένπο νθεηιέηνπ πξνο ην Γεκφζην θαη δηαηχπσζα ηελ άπνςή κνπ εάλ θαη ππφ πνηεο
πξνυπνζέζεηο είλαη επηηξεπηή απηή ε ξχζκηζε.
Δάλ ζπκάκαη θαιά ε άπνςε ηελ νπνία δηαηχπσζα έγηλε δεθηή απν ην Δηδηθφ
Γηθαζηήξην. Μάιηζηα, εμ φζσλ ελζπκνχκαη, δελ κνπ απεπζχλζεθε θακία εξψηεζε
απφ ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ηφηε θαηεγνξνπκέλνπ. Γε γλσξίδσ πσο απηφ

κεηακνξθψλεηαη απν ηνλ θχξην Τπνπξγφ Δξγαζίαο ζε ςεπδνκαξηπξία. Ζ θαηεγνξία
είλαη βαξχηαηε θαη δεηψ, θχξηε Πξφεδξε απν ηνλ θχξην Τπνπξγφ Δξγαζίαο λα
αλαθαιέζεη.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Θα παξαθαιέζσ, θχξηε Τπνπξγέ
Δξγαζίαο, λα δψζεηε δηεπθξηλίζεηο ζηνλ θχξην ζπλάδειθν.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο): Ο θ. Γθφλεο, θχξηε Πξφεδξε,
έρεη ηελ άπνςή ηνπ. Δγψ έρσ ηε δηθή κνπ άπνςε. Δάλ ζέιεη λα απιψζνπκε ην ζέκα,
ζα παξαθαιέζσ λα επηθπιαρζψ, λα έρσ ην απφγεπκα ην ζρεηηθφ θάθειν κε φια ηα
ζρεηηθά, ζε βάξνο ηνπ θ. Γθφλε σο Πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γηα φζα
ππέξ θάπνησλ πεξηπηψζεσλ ππέγξαςε. Δπηθπιάζζνκαη ην απφγεπκα λα έρσ ην
ζρεηηθφ θάθειν γηα λα απαληήζσ ζ' απηά.
ζνλ αθνξά ηε ζέζε κνπ φηη ςεπδψο θαηέζεζε, ηελ ππνζηεξίδσ φηη πξάγκαηη
ςεπδψο θαηέζεζε θαη κε ηε καξηπξία ηνπ θαηεδηθάζζε ν αζψνο ν Σζνβφιαο.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΚΟΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Γε δίδεηαη ν ιφγνο ζε θαλέλαλ εθ ησλ
αληηηηζεκέλσλ ζην πξνζσπηθφ δήηεκα, θχξηε Γθφλε.
Σν Πξνεδξείν είλαη ππνρξεσκέλν λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ. Ο θχξηνο Τπνπξγφο
επηθπιάζζεηαη ην απφγεπκα. Γελ κπνξεί λα έρεη ζπλέρεηα ην δήηεκα. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη εθείλν πνπ έρεη λα πεη ην Πξνεδξείν είλαη φηη ν θχξηνο Τπνπξγφο
Δξγαζίαο εξκελεχεη ηελ θαηάζεζή ζαο σο κε λφκσ βάζηκε, πξνθαλψο, θαη κε απηήλ
ηελ έλλνηα, λα ιήμεη ην πξνζσπηθφ δήηεκα.
ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΚΟΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, είλαη δηάθνξν ην ζέκα, εάλ ππάξρεη
δηάθνξνο γλψκε επί ελφο λνκηθνχ δεηήκαηνο θαη εληειψο δηάθνξε πεξίπησζε -θαη
γλσξίδεη ν θ. Γηαλλφπνπινο- ηνπ αδηθήκαηνο ηεο ςεπδνκαξηπξίαο. Δίλαη εληειψο
δηάθνξν ην ζέκα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Μ' απηήλ ηελ έλλνηα ππνζηήξημε ηελ
άπνςή ηνπ.
Έιεμε ην πξνζσπηθφ δήηεκα, ζπλερίδεηαη ε ζπδήηεζε.
Ο θ. Αξαβαλήο έρεη ην ιφγν.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζέισ πξηλ μεθηλήζσ λα
θάλσ κηα παξαηήξεζε. Οη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ήηαλ πάξα πνιχ γεληθέο θαη
αθνχζακε απφ ηνλ θχξην Πξσζππνπξγφ φηαλ ηηο δηάβαδε φηη ζα ηνπνζεηεζνχλ νη
Τπνπξγνί πην αλαιπηηθά θάζε έλαο ζην αληηθείκελφ ηνπ γηα λα γίλεη πην νπζηαζηηθή ε
ζπδήηεζε. Δδψ φκσο είδακε ηνπο 3 απφ ηνπο 4 Τπνπξγνχο πνπ κίιεζαλ λα απαληνχλ
ζε απφςεηο πνπ έζεζαλ νη Βνπιεπηέο ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαη φρη λα αλαπηχζζνπλ
βαζηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα Τπνπξγεία ηνπο. Μπνξεί λα
γίλεη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν ζπδήηεζε θαη κάιηζηα φηαλ νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο
ηεο Κπβέξλεζεο θαη ε πνιηηηθή πνπ είρε εμαγγείιεη ην ΠΑ.Ο.Κ. είλαη αξθεηά
λεθειψδεο δε ζα έπξεπε λα δψζνπκε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, έζησ βαζηθνχο άμνλεο
γηα λα κπνξεί λα γίλεη κηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε; Μπνξεί λα γίλεη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν
πνπ ηα πξάγκαηα ηίζεληαη; Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα ην ιάβνπλ ππφςε νη Τπνπξγνί
πνπ ζα κηιήζνπλ θαη ηνπιάρηζηνλ νη επφκελνη λα κηιήζνπλ δηαθνξεηηθά.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δξγαζίαο): ε πνην ζέκα δε ζαο
ηθαλνπνηήζακε; αο είπακε ηη ζα θάλεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ, θχξηε Τπνπξγέ, δελ έρεηε
ην ιφγν γηα λα δηαθφπηεηε ηψξα.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Θα αζρνιεζψ θπξίσο κε ηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο θαη
ηεο Τγείαο θαη αλ ππάξμεη θάπνηνο ρξφλνο θαη γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Καη
ζέισ λα θάλσ ηελ εμήο παξαηήξεζε. Λείπνπλ ζ' απηά ηα ζέκαηα νη ζπγθεθξηκέλεο
αλαθνξέο. Καη επηπιένλ ιείπεη κηα αλαθνξά ζηνπο πφξνπο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ψζηε

απηή ε πνιηηηθή πνπ εμαγγέιιεηε λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ,
δε ζέισ λα πσ φηη ζεκαηνδνηεί θαη ηελ πνιηηηθή θαη ηα απνηειέζκαηα, αιιά είλαη κηα
αδπλακία ηνπιάρηζηνλ.
Μπαίλσ ζην ζέκα ηεο Παηδείαο: Ζ θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο Παηδείαο είλαη θξίζηκε.
Σα αδηέμνδα θαζεκεξηλά κεγαιψλνπλ, νη επηπηψζεηο είλαη πάξα πνιχ κεγάιεο, απφ
ηελ πνιηηηθή ηεο 4εηίαο θαη φρη κφλν. Έρεη αθνινπζεζεί απηφ ην δηάζηεκα κηα
πνιηηηθή πνπ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ήηαλ νη ρακειέο δαπάλεο, ε πνιηηηθή
ιηηφηεηα ζηελ Παηδεία, πνιηηηθή ππνλφκεπζε ζην δεκφζην δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο κε
πνιχ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ ζεζκνζεηεζεί κε ζπγθεθξηκέλνπο
λφκνπο ηεο Κπβέξλεζεο. Έρεη πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζε κεγάινπο ηνκείο. Απαηηείηαη θαηά ηε γλψκε καο ξηδηθή αλαηξνπή απηήο ηεο
πνιηηηθήο, θαηάξγεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ςεθίζηεθε, γελλαία αχμεζε ησλ
δαπαλψλ θαη αιιαγή ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο θαηεχζπλζεο, αλ ζέιεηε, λα επηθξαηήζεη
ε ινγηθή φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ Διιεληθνχ Λανχ δελ κπνξεί λα είλαη ππφζεζε ησλ
κεγάισλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ, είλαη ππφζεζε ηνπ Κξάηνπο θαη πξέπεη λα δψζεη
φια εθείλα ηα κέζα θαη λα πάξεη φια εθείλα ηα κέηξα ψζηε λα πινπνηεζεί.
Να έιζσ ζπγθεθξηκέλα ζην ζέκα ησλ δαπαλψλ. Πέξπζη ην πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ ζην ρακειφηεξν πνζνζηφ, 7% πεξίπνπ. Ση ζα
γίλεη θέηνο; Θα ππάξρεη νπζηαζηηθή αχμεζε, ψζηε λα πξνζεγγηζζεί ν ζηφρνο ηνπ
15%; Καη δε ιέκε λα θζάζνπκε ην ζηφρν, αιιά ηνπιάρηζηνλ λα θζάζνπκε ζην
11%,πνπ ήηαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ επί ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ, κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. ' απηφ ην εξψηεκα ζα πεξηκέλνπκε κηα
απάληεζε.
Δπίζεο, ζέινπκε λα ξσηήζνπκε εάλ ζα απμεζνχλ νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο
βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παηδείαο.
Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζέισ λα πσ φηη έρνπλ γίλεη πάξα πνιχ κεγάια
βήκαηα, ηα νπνία φρη κφλν δελ κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε, αιιά πξέπεη λα
αλαηξαπνχλ. Δίλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη δελ αλαθεξφκαζηε κφλν ζηα ΗΔΚ, αιιά
αλαθεξφκαζηε θαη ζην ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ έρεη μεθηλήζεη ηελ
δεθαεηία ηνπ 1980 κε ηα δηάθνξα Ηλζηηηνχηα, σο παξαξηήκαηα μέλσλ παλεπηζηεκίσλ
θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο κέζσ ηνπ ΓΗΚΑΣΑ,
πνπ φπσο θεκνινγείηαη ζα πεξηνξηζζεί ε αλαγλψξηζε κφλν ζηνπο ηίηινπο θαη φρη
ζηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ. Καη έηζη θηλδπλεχνπκε ε άισζε ησλ παλεπηζηεκίσλ
καο απφ ηελ ηδησηηθή θεξδνζθνπία, αλ πξνρσξήζεη απηή ε θαηάζηαζε, λα γίλεη
γεγνλφο.
Σν ζέκα ησλ ΗΔΚ είλαη έλα θνξπθαίν ζέκα. Απν ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζα
πεξάζνπλ φινη νη απφθνηηνη ησλ ιπθείσλ, εθηφο απν απηνχο πνπ ζα εηζαρζνχλ ζην
παλεπηζηήκην. Μηιάκε δειαδή γηα κηα βαζκίδα πεξίπνπ ζε φ,ηη αθνξά ηνλ φγθν ησλ
ζπνπδαζηψλ θαη ε ιχζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο ζεκαηνδνηεί ηηο γεληθφηεξεο πξνζέζεηο
πνπ έρεη ε θπβέξλεζε.
Ήζεια λα πσ φηη ζε απηφ ην ζέκα ε πνιηηηθή ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. είλαη εμαηξεηηθά
αζαθήο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο θαη πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε πνηα είλαη ε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηεο Κπβεξλήζεσο. Σν ΠΑ.Ο.Κ. θαηαςήθηζε ην λφκν φηαλ ήιζε
ζηε Βνπιή, ρσξίο λα αηηηνινγήζεη ην γηαηί επί ηεο νπζίαο. ηε ζπλέρεηα
ηνπνζεηήζεθε ν θνηλνβνπιεπηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ζηηο 8 Ηνπλίνπ θαη
θαηά ηε γλψκε καο ηνπνζεηήζεθε ζεηηθά θαη δήηεζε ηελ θαηάξγεζε ησλ ΗΔΚ,
ιέγνληαο επί ηεο νπζίαο φηη ηθαλνπνηείηε ηνπο θνκκαηάξρεο ησλ θέληξσλ ζπνπδψλ,
εθπιεξψλεηε ηελ ππφζρεζε πνπ δψζαηε γηα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα. Γελ κπνξείηε λα
ηελ εθπιεξψζεηε κε άιινλ ηξφπν θαη ηψξα θάλεηε ηα ΗΔΚ. Γηαζπαζίδνληαη κε ηξφπν
απαξάδεθην νη πφξνη ηεο Κνηλφηεηαο θαη δηαιχεηαη ε ηερληθή ηνπιάρηζηνλ

εθπαίδεπζε, δηφηη δε ζα έρεη πιένλ πεξηερφκελν, επεηδή ηα ΗΔΚ είλαη εθηφο
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνζππνγξάθνπκε απηή ηελ ηνπνζέηεζε θαη
θαληαζηήθακε φηη είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ..
Φαίλεηαη φκσο φηη ηα πξάγκαηα δελ είλαη έηζη, γηαηί έξρεηαη ν λένο Τπνπξγφο
Παηδείαο, ακέζσο κφιηο νξθίζηεθε θαη κηιάεη γηα θαηάξγεζε ε νπνία ζα γίλεη
αξγφηεξα, ηψξα φκσο ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ΗΔΚ. Καη έξρνληαη νη πξνγξακκαηηθέο
δειψζεηο πνπ ιέλε φηη νη ζεζκνί ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζα είλαη κε βάζε
απζηεξέο πξνδηαγξαθέο, ζα απνθιείνπλ θάζε πξνρεηξφηεηα θαη θάζε ηπρνδησθηηζκφ.
Πνχ πάεη ν ηπρνδησθηηζκφο, αλ φρη ζηελ θαηάξγεζε;
Δπηηέινπο πξέπεη απηή ε θαηάζηαζε λα μεθαζαξίζεη, λα καο πείηε πνηα είλαη ε ζέζε
ζαο θαη πνηα είλαη ε πνιηηηθή ζαο γηα λα κπνξεί λα ηελ μέξεη ν Διιεληθφο Λαφο θαη
λα κπνξνχκε λα ηελ θξίλνπκε. Γελ κπνξνχκε λα δερζνχκε φηη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηα
ΗΔΚ θέηνο θαη ζα θαηαξγεζνχλ ηνπ ρξφλνπ, γηαηί απηφ ζεκαίλεη "φ γέγνλε, γέγνλε".
Να πεξάζσ ζε έλα δεχηεξν ζέκα, ζηε ζπνπδαζηηθή κέξηκλα, πνπ είλαη βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο δσξεάλ παηδείαο, πνπ πξέπεη λα δηαθπιαρζεί σο θφξε νθζαικνχ θαη λα
αλαπηπρζεί, αλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα θάπνηα ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ ηεο δσξεάλ
παηδείαο.
Σν εξψηεκα είλαη ην εμήο: Οη λφκνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ ςήθηζε ε θπβέξλεζε ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο, πνπ αθαηξνχλ ηε κέξηκλα, ζα ιεηηνπξγήζνπλ ή ζα θαηαξγεζνχλ;
Θα ππάξμνπλ νπζηαζηηθά κέηξα θαη κηα πνιηηηθή πνπ ζα αλαπηχζζεη ηε κέξηκλα θαη
ηε δσξεάλ Παηδεία; Γηαηί απ' φ,ηη μέξνπκε ην πξφγξακκα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ζε πνιχ
κεγάιν βαζκφ δελ ηα μεθαζαξίδεη απηά ηα δεηήκαηα. Ζ ζέζε καο γηα ηα ΗΔΚ είλαη φηη
πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ δεκφζηεο κεηαιπθεηαθέο ζρνιέο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη απηή ε δηαδηθαζία λα αξρίζεη άκεζα, λα
θαηαξγεζνχλ άκεζα ηα ηδησηηθά ΗΔΚ θαη ηα δεκφζηα ΗΔΚ λα εληαρζνχλ ζηελ πνξεία
ζην ζεζκφ ησλ κεηαιπθεηαθψλ ζρνιψλ.
Πξννδεπηηθά ε εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιέο απηέο ζα γίλεηαη, ρσξίο θαλελφο
είδνπο θξηηήξηα θαη εμεηάζεηο θαη ηα πνζά ηνπ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, πνπ απ' φηη
μέξνπκε είλαη κέρξη ην 1995 1,4 ηξηο δξρ. πξέπεη λα δηνρεηεπζνχλ εμ' νινθιήξνπ ζην
δεκφζην ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Γηα ηε κέξηκλα πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ην ζέκα κε ηα ζπγγξάκκαηα. Ζ Νέα
Γεκνθξαηία ςήθηζε φηη ζα κεησζνχλ ζην κηζφ, ζηε βάζε θξηηεξίσλ πνπ έζεζε. Σν
ΠΑ.Ο.Κ. ιέεη φηη ηα ζπγγξάκκαηα ζα θαηαξγεζνχλ, φηαλ γίλνπλ νη βηβιηνζήθεο θαη
ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δηαηππσκέλν πάεη ζηελ θαηάξγεζε θαη φρη ζηε
δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ θαηά παλεπηζηήκην. Απηφ ην ζηνηρείν πξέπεη λα
μεθαζαξηζηεί, φπσο επίζεο ηα ζέκαηα γηα ηε ζίηηζε, πνπ ελψ ην 1986 ζηηίδνληαλ
9.000 θνηηεηέο ζην παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο, ζήκεξα πνπ δηαηεξήζεθε ην πιαθφλ
ζηαζεξφ θαη κε ηνλ ηηκάξηζκν, ζηηίδνληαη κφλν 3.500. Καη βέβαηα απηφ ην δηάζηεκα
νη θνηηεηέο απμήζεθαλ θαη νη Έιιελεο δελ έγηλαλ πην πινχζηνη.
Θα ήζεια λα πσ κία θνπβέληα γηα ην θάξκαθν πεξηζζφηεξν, γηαηί γηα ηελ πγεία δε
ζα πξνιάβσ. Μηιάηε γηα θζελφ θάξκαθν γηα ηνλ Διιεληθφ Λαφ. Με βάζε ην λφκν
πνπ ςεθίζηεθε ην 1991 γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ λέσλ θαξκάθσλ, έλα θάξκαθν
θνζηνινγείηαη παίξλνληαο ηξεηο ηηκέο απφ ρψξεο ηεο ΔΟΚ ηνπ αληίζηνηρνπ
ζθεπάζκαηνο θαη βγάδνληαο ην κέζν φξν. Απηφ έδσζε ηηκέο γηα ηα θαξκαθεπηηθά
ζθεπάζκαηα πάλσ απφ 5.000 γηα φζα ζα θπθινθνξήζνπλ απηφ ην δηάζηεκα θαη είλαη
ην 1/3% πεξίπνπ ησλ θαξκάθσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ζήκεξα.
Άξα, ινηπφλ, θζελφ θάξκαθν ζεκαίλεη φηη ή θαηαξγνχκε απηή ηε δηάηαμε θαη ηελ
αιιάδνπκε ή επηδνηνχκε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηα θάξκαθα, ψζηε λα κεησζνχλ νη ηηκέο ηνπο.

Ση απφ ηα δχν ζα θάλεηε, γηαηί θαη ηα δχν αληίθεηληαη ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΟΚ θαη ηε
δηθή ζαο. Δπηπιένλ θζελφ θάξκαθν ζεκαίλεη θαηάξγεζε ηνπ 25% ή κείσζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα θάξκαθα. ' απηφ ζέινπκε ηελ απάληεζή ζαο.
Θα ήζεια λα πσ κία θνπβέληα γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Θεηηθφ είλαη ε
εμαγγειία ησλ εθινγψλ ηνλ εξρφκελν Οθηψβξε γηα ηε δεπηεξνβάζκηα ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, ηα πξνβιήκαηα φκσο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ηεξάζηηα θαη ζ'
απηφ απαηηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε έζησ ζε έλα δχν πνιχ κεγάια
πξνβιήκαηα.
Δγψ ζα βάισ κφλν δχν ηξία εξσηήκαηα θαη ζα θιείζσ. Γηα ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε δεπηέξνπ βαζκνχ νη εθινγέο ζα γίλνπλ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ
ππάξρεη ή κε άιιν θαη κε πνην εθινγηθφ ζχζηεκα; Να ην μεθαζαξίζνπκε απηφ.
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ: Με ηελ αλαινγηθή.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Καιφ είλαη λα ην πεη απηφ ν θχξηνο Τπνπξγφο.
Πνηεο αξκνδηφηεηεο ζπγθεθξηκέλα ζα έρεη θαη κάιηζηα πνηεο αξκνδηφηεηεο πνπ λα
ζπκβάινπλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία έρεηε ζθνπφ λα ζεζκνζεηήζεηε;
Σξίηνλ, γηα ηνπο πφξνπο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη πεξίπνπ ζην 2%, ηη ζα θάλεηε; Δκείο
έρνπκε δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα πάλε έζησ ζηαδηαθά ζην 4%. Πνηα είλαη
ε πνιηηηθή ζαο ζ' απηφ ην ζέκα; Θα επηζηξαθνχλ ηα απζαίξεηα πνπ έρνπλ
παξαθξαηεζεί απφ ηνπο λφκηκνπο πφξνπο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο; Οξηζκέλνη
λφκνη πνπ γίλαλε θφληξα ζηε ζέιεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηδηαίηεξα ζηελ
Αζήλα γηα ηελ ηζηκεληνπνίεζε...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Πέξαζε ν ρξφλνο ζαο, φπσο
αληηιακβάλεζηε, θχξηε Αξαβαλή θαη πξέπεη λα ηειεηψλεηε.
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.
Σα ππεξηνπηθά θέληξα, Υατδάξη, Μαξνχζη, Διιεληθφ, Μελίδη, ζπκάζηε φηη ηφηε ηα
θαηαγγείιακε. Καηαςεθίζακε απηφ ην λφκν. Θα ηνλ θαηαξγήζνπκε ζήκεξα ή ζα
πινπνηεζεί; Σν δηάηαγκα Μάλνπ γηα ηνλ Διαηψλα, ηνλ ΣΑΠ, ην Σέινο Αθίλεηεο
Πεξηνπζίαο πνπ καδί ηνλ θαηαςεθίζακε, ηη ζα γίλεη; Σφηε κνπ δφζεθε ε εληχπσζε φηη
ην θαηαςεθίδεηε, ελψ ζπκθσλείηε. Γηα λα δνχκε ινηπφλ ζήκεξα, ηη ζα θάλεηε ζε
ζρέζε κ' απηφ;
Τπάξρνπλ θαη πάξα πνιιά άιια πξνβιήκαηα, αιιά δπζηπρψο ν ρξφλνο έρεη πεξάζεη.
Έρνπκε πεη ηε γεληθή καο άπνςε θαη ηελ αληίζεζή καο κε ηηο πξνγξακκαηηθέο
δειψζεηο. Ννκίδσ φηη έρεη ζηνηρεηνζεηεζεί επαξθψο ε άπνςή καο απηή θαη
επαλαιακβάλσ φηη θαηαςεθίδνπκε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θ. Καζηαλίδεο έρεη ην ιφγν.
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΗΓΖ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπδεηνχληαη νη
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, ελ κέζσ κηαο βαζχηαηεο θξίζεο πνπ
πεξηιακβάλεη δχν νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά. Σελ βαζχηαηε νηθνλνκηθή χθεζε απφ ηε
κηα θαη δεχηεξνλ, ηε ρακειή απνδνρή εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη
ηεο αμηνπηζηίαο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ δεκφζηνπ ήζνπο.
Ζ Κπβέξλεζε, ινηπφλ, ε νπνία αλέιαβε πξηλ απφ ιίγεο κέξεο, θαιείηαη κε ηηο
πξνγξακκαηηθέο ηεο δειψζεηο θαη θπξίσο κε ην έξγν ηεο, λα απνδείμεη φηη κπνξεί λα
αληηζηξέςεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε πξαγκάησλ θαη λα νδεγήζεη ηε Υψξα ζε κία
δηαθνξεηηθή πξννπηηθή.
Πιαλάηαη ηνχηεο ηηο ψξεο ζηε ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ ην εξψηεκα -θαη απηφ ηνπιάρηζηνλ απνηεινχζε βαζηθή αλαθνξά
πνιιψλ νκηιεηψλ- αλ ην έξγν ηεο Κπβεξλήζεσο ζα θξηζεί πξσηίζησο απφ ηελ
νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή.

Δίλαη δεδνκέλν, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη ππάξρεη ζηα πιαίζηα ηεο
Δπξσπατθήο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο έλα πξφγξακκα ζπγθιίζεσο, νξηζκέλεο πιεπξέο
ηνπ νπνίνπ ζέινπλ βεβαίσο ζπδήηεζε, αιιά ηαπηφρξνλα θαη αζθπθηηθά νηθνλνκηθά
πεξηζψξηα.
Σνχησλ δεδνκέλσλ ην έξγν ηεο Κπβέξλεζεο, ζα θξηζεί θπξίσο -θαη ζ' απηφ
παξνπζηάζζεθαλ απνιχησο πεηζηηθέο νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο πνπ αλέγλσζε ν
θχξηνο Πξσζππνπξγφο- απφ δπν παξακέηξνπο.
Πξψηνλ απφ ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζηειερψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη δεχηεξνλ απφ ηηο
ζεζκηθέο κεηαβνιέο νη νπνίεο ζα επηρεηξεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ.
Θα ήζεια αθξηβψο ζ' απηφ ην ηειεπηαίν λα αλαθεξζψ, θαη ζα επηρεηξήζσ λα είκαη
ζχληνκνο γηαηί ν ρξφλνο είλαη ακείιηθηνο.
Πνηεο είλαη νη ζεζκηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θχξνπο
ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηείαο; Γεηγκαηνιεπηηθά. Θα δηεπθφιπλε ηελ απνγείσζε ηεο
πνιηηηθήο εάλ επηρεηξνχζακε λα θηππήζνπκε επζέσο ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ην
νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ζηε Υψξα καο, επί πνιιέο δεθαεηίεο. Οη πξνγξακκαηηθέο
δειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα δέζκεπζε πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ Κξάηνπο.
Πνιιέο θνξέο εηπψζεθε ζην παξειζφλ, αιιά θαλείο κέρξη ηψξα δελ αλέιαβε ηελ
επζχλε. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ηελ αλαιακβάλεη απηήλ ηελ επζχλε ε παξνχζα
Κπβέξλεζε. Θέινληαο λα απνθφςεη ηνλ νκθάιην ιψξν, θφκκαηνο θαη θπβέξλεζεο,
ηνλ απνθφπηεη θαη' αξρήλ ζηελ πξσηνγελή βάζε, ζηελ πξφζιεςε ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ. Καη είλαη ζεηηθφ γηα ηα δεκφζηα πξάγκαηα ην γεγνλφο φηη εμαγγέιιεηαη
έλα ζχζηεκα πξνζιήςεσλ κε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο
απνθνίηνπο ηεο κέζεο, αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαηά ην πξφηππν ησλ
εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ, γηα φιν ην δεκφζην ηνκέα, κε κηα κείμε ηαπηφρξνλα
θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, φπνπ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα ησλ εμεηάζεσλ,
φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη κε ηνπο απνθνίηνπο ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο.
Απνηειεί ηαπηφρξνλα έλδεημε ζνβαξήο κεηαξξπζκηζηηθήο ινγηθήο θαη πλεχκαηνο ην
γεγνλφο φηη θαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνεδξίαο, αιιά θαη θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ
πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ, δειψζεθε φηη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε είλαη έλα
δηαξθέο ζρέδην, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηα δηεζλή πξφηππα. Καη απηφ ζεκαίλεη φηη
ζα πξέπεη λα ζπζηαζνχλ, φρη κφλν κφληκνη ζεζκνί δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο αιιά
θαη ζηαζεξνί κεραληζκνί ειέγρνπ ησλ επηρεηξνπκέλσλ δηνηθεηηθψλ κεηαβνιψλ.
Θα κπνξνχζε θαλείο λα αλαδεηήζεη παξφκνησλ πξνζέζεσλ θαηεπζχλζεσλ δειψζεηο
θαη ζε άιινπο ηνκείο.
Δπηηξέςηε κνπ θαη πάιη δεηγκαηνιεπηηθά λα αλαθεξζψ ζε έλαλ άιιν κεγάιν ηνκέα ηνλ εξεζηζκφ κνπ ηνλ έδσζε θαη ν θ. Αξαβαλήο πξνεγνπκέλσο-: ζηα εθπαηδεπηηθά.
Σν πξφγξακκα ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. είλαη απνιχησο ζαθέο θαη
ζπγθεθξηκέλν. Θα αλαθεξζψ ζε ηξεηο-ηέζζεξηο άμνλεο πνπ ζπλζέηνπλ ην παλφξακα
ηεο εθπαηδεπηηθήο καο πνιηηηθήο, πέξα απφ παξεμεγήζεηο θαη παξεξκελείεο πνπ
νξηζκέλνη επερείξεζαλ ηνχηεο ηηο κέξεο ζε βάξνο ηεο εμαγγειζείζαο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ..
Δίλαη ρξήζηκν γηα φινπο καο λα ελλνήζνπκε φηη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζα
πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλεο βαζηθέο αμίεο.
Πξψηνλ, ζηηο αμίεο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ γεληθφηεξν παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έρεη ζπλεπψο απηνλφεηε ζεκαζία ε αλαθνξά, θαη
ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο πνπ αλέγλσζε ν Πξσζππνπξγφο, ζην ηδεψδεο ηνπ
θνηλσληθνχ αλζξσπηζκνχ. Σνχην έρεη θαη νξηζκέλεο ζπλέπεηεο ζηε δηακφξθσζε
ζπγθεθξηκέλσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα αλαδεηρζεί ην θεληξηθφ πξφζσπν ελφο εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, δειαδή ν δάζθαινο κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ ζεκαζία. Καη έρεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία ην ηη πξνηείλεη ην ΠΑ.Ο.Κ., γηα ηε βαζηθή θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
ηε ζπλερφκελε επηκφξθσζή ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο απνδνρέο ηνπ.
Σξίηνο βαζηθφο άμνλαο είλαη φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Πξέπεη
λα ζαο πσ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηη ην πξφγξακκα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. θαη φπσο
πξνεθινγηθά αλεγγέιζε θαη βεβαίσο ζχκθσλα κε φζα ζα αλαπηχμεη ν Τπνπξγφο ηεο
Παηδείαο, ζηεξίδεηαη ζηε βαζηθή έλλνηα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θπξίσο
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην γπκλάζην.
Δπηηξέςηε κνπ έλα παξάδεηγκα. Γίλεηαη πνιχο ιφγνο -είλαη παξαδεηγκαηηθή ε
αλαθνξά κνπ- γηα ηελ αδπλακία νκάδσλ ησλ λέσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε
ιεπηφηεηα, αιιά θαη κε πνηθηιία ηελ λενειιεληθή γιψζζα. Δάλ δερζνχκε φηη ηζρχεη ε
έθθξαζε ηνπ Βηληγθεζηάηλ φηη "ηα φξηα ηνπ θφζκνπ κνπ είλαη ηα φξηα ηεο γιψζζαο
κνπ", ζεκαίλεη φηη κία ζνβαξή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, ζρεηηθή κε ην πξφβιεκα
πνπ ζίγσ ζα πξέπεη λα πεξάζεη κέζα απφ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία ζα
πξνβιέπνπλ έλα ξηδηθά δηάθνξν ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο.
Αληηιακβάλεζζε κε ηνχην ην παξάδεηγκα πφζε ζεκαζία έρεη ε εμαγγειζείζα απφ ην
ΠΑ.Ο.Κ. δέζκεπζε φηη ζα πξέπεη λα εξγαζζνχκε ζπζηεκαηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ
αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Μηινχκε βεβαίσο επίζεο γηα έλα δηαξζξσκέλν ζχζηεκα
επηκφξθσζεο. Καη θάηη πνπ απνηέιεζε αληηθείκελν παξεμήγεζεο, ζρεηηθά κε ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.
Κχξηε Αξαβαλή, εάλ θαλείο αλαγλψζεη πξνζεθηηθά ην πξνγξακκαηηθφ πξνεθινγηθφ
θείκελν ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., κπνξεί λα ζπλαγάγεη άλεηα ην ζπκπέξαζκα. Ζ δηαηχπσζε
είλαη ζαθήο. Ζ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δελ κπνξεί παξά λα αλήθεη
ζην δεκφζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ
επαγγεικαηηθή αξρηθή εθπαίδεπζε, κε ηελ αλαγφξεπζε ηνπ εληαίνπ πνιπθιαδηθνχ
ιπθείνπ ζε θπξίαξρν ηχπν ιπθείνπ, απνδίδεηαη ζε απηφ κέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
εηδηθεχζεηο θαη θαηεπζχλζεηο. Ζ χζηεξε ή εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε έρεη ζρέζε κε έλα
θάζκα επξχηαησλ θνξέσλ π.ρ. ζρνιέο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ή άιιεο ζρνιέο
ηαρχξπζκεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ ππάγνληαη πάληνηε ζηελ επνπηεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
' φ,ηη έρεη ζρέζε κε απηνχο πνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αζρνινχληαη κε ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, κία κφλν αξρή ππάξρεη. Δίλαη ε αξρή ηεο
απνθαζηζηηθήο ηζρχνο ησλ ίδησλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηε δεκφζηα επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε. Απηφ ζεκαίλεη δέζκεπζε σο πξνο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, δέζκεπζε
επίζεο σο πξνο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα εθαξκνζζνχλ, σο πξνο ηελ
επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ θ.ν.θ., αιιά πάληνηε ππφ ηελ απνθιεηζηηθή επνπηεία θαη
θαζνδήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
Γελ είλαη φκσο κφλν ηα εθπαηδεπηηθά...
ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΡΑΒΑΝΖ: Σα ΗΔΚ; Δίλαη αξρηθή θαηάξηηζε θαη είλαη ηδησηηθά.
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΗΓΖ:Κχξηε Αξαβαλή, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ν ιφγνο
κνπ είλαη ζαθήο θαη πηζηεχσ φηη κπνξείηε λα ηνλ αθνχζεηε θαιά.
Μία αθφκε ζεκαληηθή ζεζκηθή κεηαβνιή κε ραξαθηήξα θαη δηνηθεηηθήο αιιαγήο θαη
δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, πνπ εμήγγεηιε ήδε ν Πξσζππνπξγφο, είλαη ε δηνξγάλσζε
ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο. Μία ζνβαξφηαηε ζεζκηθή κεηαβνιή πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη ην πξφβιεκα επηιχεηαη θαιχηεξα απφ απηνχο πνπ ην δνπλ
θαη εθεί φπνπ ππάξρεη....
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο ηεο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο
ηνπ θπξίνπ Βνπιεπηνχ).
Θα κνπ δψζεηε θχξηε Πξφεδξε, κηζφ ιεπηφ γηα λα νινθιεξψζσ ηε ζθέςε κνπ;

ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Δπραξίζησο, έλα ιεπηφ.
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΣΑΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ πνιχ.
Γελ είλαη θάηη κνλνζήκαλην ε εμαγγειζείζα ζχζηαζε ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ
Απηνδηνίθεζεο, ηεο εθινγήο ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ. Δίλαη ηαπηφρξνλα πέξα απφ κία επηινγή απνθέληξσζεο
θαη επηινγή ξηδηθήο δηνηθεηηθήο αλαζεψξεζεο θαη αλαδηάξζξσζεο. Ξέξεηε φηη
ζήκεξα, θάζε κία απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο έρεη θάζεηε δηαζχλδεζε κε ην
αληίζηνηρν Τπνπξγείν ηεο Αζήλαο απ' φπνπ εθπνξεχνληαη νη εληνιέο. Σν γεγνλφο φηη
ν εθιεγκέλνο Ννκάξρεο θαη ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ζα έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή
επνπηεία, ζε νξηδφληηα δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο,
ζεκαίλεη φηη επηρεηξείηαη κηαο δσηηθήο ζεκαζίαο ηνκή ζ' φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ αθξνηάησλ πεξηνρψλ απηήο ηεο
Υψξαο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, επεηδή ζέισ λα είκαη ζπλεπήο σο πξνο ηνλ ρξφλν πνπ
κνπ εδφζε απφ ηνλ θχξην Πξφεδξν, θιείλσ ιέγνληαο φηη φζα αλαθέξζεθαλ
πξνεγνπκέλσο είλαη θπξηνιεθηηθά ελδεηθηηθέο αλαθνξέο ζε έλα πξφγξακκα ζεζκηθψλ
κεηαβνιψλ πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ αμηνπηζηία ηεο πνιηηηθήο, ζηελ αμηνπηζηία ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο θαη ελ γέλεη ζηελ αλάηαμε ησλ δεκνζίσλ πξαγκάησλ.
Έρσ ηελ αίζζεζε φηη, κέζα ζε εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπγθπξίεο, ε Κπβέξλεζε ηνπ
ΠΑΟΚ κπνξεί ην ζηνίρεκα πνπ ην κέιινλ βάδεη λα ην θεξδίζεη; Θα ρξεηαζζεί ζε
εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο κία ζπγθινληζηηθή πξνζπάζεηα, αιιά ηα ζηειέρε ηνπ
ΠΑΟΚ γλσξίδνπλ -θαη απηφ είλαη θαιφο ζχκβνπινο- φηη δε ζα ππάξμεη άιιε
ηζηνξηθή επθαηξία. Με απηήλ ηελ έλλνηα νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο απνθηνχλ θαη
κία απηνλφεηε απνηειεζκαηηθφηεηα. αο επραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Ο θ. Σζηπιάθνο έρεη ην ιφγν.
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΗΠΛΑΚΟ :Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, δεκνζηεχκαηα κεξίδνο
Σχπνπ, αιιά θαη βηαζηηθέο δειψζεηο Τπνπξγψλ, θαη δελ αθνχζακε επίζεκα ηηο
απφςεηο ηνπο ζηε Βνπιή, δειψζεηο πνπ πηζηεχσ λα νθείινληαη ζε κε επαξθή
ελεκέξσζε αθφκε, νκηινχλ πεξί αιιαγήο πνξείαο ζε έλα εζληθφ ζέκα, φπσο είλαη ην
ζρέδην πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε
αλαγθάδνπλ λα πάξσ ην ιφγν γηα λα εθθξάζσ ηηο αλεζπρίεο καο γηα ηε κειινληηθή
πνξεία ηεο Υψξαο καο ζε έλα λεπξαιγηθφ ηνκέα, ζηνλ νπνίν ε Νέα Γεκνθξαηία
έδσζε εμεηάζεηο θαη πήξε άξηζηα θαη κάιηζηα κε βαζκνινγεηή ηελ ίδηα ηελ
commission, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ππάξρνπλ.
Ζ Κπβέξλεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη, νθείιεη λα ελεκεξσζεί ζσζηά, ρσξίο
πξνθαηαιήςεηο, γηα ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ έρεη κέρξη ηψξα γίλεη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη
λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πνιχηηκε εκπεηξία θαη ηα ζεζκηθά κέηξα πνπ πάξζεθαλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα γηα ηε ζσζηή θαη γξήγνξε πινπνίεζε ησλ
θνηλνηηθψλ πφξσλ.
Δκείο ζα παξαθνινπζήζνπκε απφ θνληά ηελ πνξεία απηή, ζα επηθξνηήζνπκε θάζε
ελέξγεηα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, αιιά θαη ζα αληηδξάζνπκε έληνλα αλ ην
ΠΑΟΚ επηζηξέςεη ζηελ παιηά γλψξηκε ηαθηηθή ηνπ λα θαηεδαθίδεη φ,ηη ζσζηφ
έθαλαλ νη πξνθάηνρνί ηνπ γηα κηθξνθνκκαηηθέο ζθνπηκφηεηεο.
Πηζηεχσ φηη νη δηαθαηλφκελεο θαηεδαθηζηηθέο ηάζεηο δελ απερνχλ ζηηο απφςεηο ηνπ
Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη είκαη βέβαηνο φηη φηαλ ελεκεξσζεί ζα απνηξέςεη
ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξεπηηθέο γηα ηε Υψξα καο.
Πνιιή ζπδήηεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη παξαπιεξνθφξεζε έρεη γίλεη ζρεηηθά κε
ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ηνπ δεπηέξνπ παθέηνπ Νηειφξ ζηηο ρψξεο ηνπ ζηφρνπ
1. Πεξηηηφλ βέβαηα λα ηνλίζσ φηη ην θχξην ζέκα είλαη ε δπλαηφηεηα απνξξνθήζεσο

ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ θνλδπιίσλ θαη φηη ε δπλαηφηεηα απνξξνθήζεσο θάζε ρψξαο
απνηειεί ζνβαξφ θξηηήξην γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Καη απεηέιεζε ζνβαξφ
θξηηήξην.
Δκείο κε ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη κε βαζηθά επηρεηξήκαηα ηελ
απνξξνθεηηθφηεηα ηεο 3εηίαο, αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο γηα ηε
Υψξα καο, φπσο είλαη ε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο ΔΟΚ, ε θαηάζηαζε ησλ
Βαιθαλίσλ πνπ καο αλαγθάδεη λα θάλνπκε επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζπγθνηλσληψλ
καο, ην ρακειφ εηζφδεκα θιπ., πεηχρακε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1993 πνζφ γηα ηε Υψξα καο
πνπ ζα θπκαλζεί απφ 19 δηζ. έσο 20 δηζ. ECU, ην ίδην κε ηελ Πνξηνγαιία, ε νπνία ην
1988 απφ ην πξψην παθέην Νηειφξ είρε πάξεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ καο, ρσξίο
βέβαηα λα ππάξρεη θακηά δηακαξηπξία ή αληίδξαζε εθ κέξνπο ηνπ ΠΑΟΚ ηφηε.
Σειηθά πεηχρακε 19,20 δηζ. θαη κπνξνχκε λα θζάζνπκε ηα 20 δηζ. Απηφ εμαξηάηαη
απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη απφ ην βαζκφ απνξξνθεηηθφηαο. Καη εθεί
πξέπεη λα ξίμνπκε ην βάξνο θαη φρη ζε αληηπαξαζέζεηο.
Αθφκε πέξα απφ απηά, ππάξρεη θαη πξνζσπηθή δέζκεπζε ηνπ θ. Νηειφξ γηα
πξφζζεηα θνλδχιηα 600 εθαη.ECU απφ ην ηακείν FEOGA πνπ πξέπεη θπζηθά λα ηα
δηεθδηθήζνπκε.
Απηά ηα ρξήκαηα, θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη γηα ηελ 7εηία 1993-1999. Δδψ ζέισ λα
έρσ ηελ πξνζνρή ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο γηα έλα ζνβαξφ ζέκα.
Απηά ηα ρξήκαηα ηα 19,20 είλαη γηα ηελ 7εηία 1993-1999. Γηα ηελ 6εηία 1994-1999
ζα πξέπεη απφ ηα 19,2 λα αθαηξέζνπκε ηα ρξήκαηα ηνπ 1993.
Θα πξέπεη λα πξνζέμεη ε Κπβέξλεζε κία ιεπηνκέξεηα. Γηα λα έρνπκε ηα ρξήκαηα ηεο
6εηηαο απφ ηα 19,2 δε ζα αθαηξεζνχλ νη αξρηθέο δεζκεχζεηο ηνπ 1993 πνπ είλαη 2,4
δηζ. ECU, νπφηε θζάλνπκε ηα 16,8, αιιά ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ νη ηειηθέο
δεζκεχζεηο ην 1,74 δηζ. πνπ ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ηηο αξρηθέο ιφγσ κεγάιεο
ππεξαπνξξνθήζεσο πνπ είρακε ην 1992. Γελ γλσξίδσ αλ ε κείσζε ζηα 16,8 πνπ
δηαβάζακε νθείιεηαη ζην ινγηζηηθφ ιάζνο ή επέδξαζε ζηελ θξίζε ηεο Κνκηζηφλ, ην
θαθφ παξειζφλ ηνπ ΠΑΟΚ κε ηελ πεληρξφηαηε απνξξνθεηηθφηεηα ηελ νπνία είρε...
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Απηήλ ηελ
πξνζνρή ζέιεηε λα δψζσ;
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΗΠΛΑΚΟ: Αιιά έζησ θαη ην πνζφ ησλ 17 δηζ. πεξίπνπ είλαη
ζεκαληηθφ θαη νπδέπνηε ην είρε πηζηέςεη ην ΠΑΟΚ. Αλ δείηε ηα Πξαθηηθά ηεο
Βνπιήο (20-12-92, ζειίο 2636) είρακε ηφηε δειψζεη φηη αηζηνδνμνχκε λα πάξνπκε γηα
ηελ 5εηία 14,21 δηζ. πνπ ζεκαίλεη γηα ηελ 6εηία πεξίπνπ 17 δηζ. Σν πνζφ απηφ ην
νπνίν ζήκεξα ην ΠΑΟΚ ζεσξεί κηθξφ, ην είρε ραξαθηεξίζεη ηφηε ππεξαηζηφδνμν θαη
ηειηθά ην πεηχρακε.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ηε κεγίζηε σθειηκφηεηα απφ ηα
θνηλνηηθά θνλδχιηα απαηηείηαη κία ζσζηή εζληθή ζηξαηεγηθή θαη ηαρχο ξπζκφο
απνξξνθήζεσο, ζηνηρεία πνπ δελ ππήξραλ ηελ 10εηία ηνπ '80 κε απνηέιεζκα λα
ράζνπκε πνιχηηκνπο πφξνπο θαη λα θαζπζηεξήζνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο Υψξαο.
Σα ζηνηρεία απηά ζήκεξα ππάξρνπλ θαη ηα δχν.
Θέισ λα ελεκεξψζσ ηε Βνπιή θαη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, ρσξίο θακία
δφζε ππεξβνιήο, φηη ε απειζνχζα θπβέξλεζε, ίζσο γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία
ησλ λεσηέξσλ ρξφλσλ, έρεη επεμεξγαζηεί θαη έρεη ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ζηελ
Κνκηζηφλ, έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη κε μεθαζαξηζκέλνπο ζηφρνπο φπσο είλαη ε έληαμή
καο ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε, φπσο επίζεο ε Διιάο σο πχιε εηζφδνπ ηεο Δπξψπεο
πξνο ηα Βαιθάληα θαη ηε Μέζε Αλαηνιή λα επαλαθηήζεη ηνλ ηζηνξηθφ ηεο ξφιν πνπ
θαηείρε ζηνπο παιηνχο ρξφλνπο, σο ζηαπξνδξφκη ξνήο αγαζψλ, δηαθίλεζεο αλζξψπσλ
θαη ζπλάληεζεο πνιηηηζκψλ.

Αθφκε κειεηήζακε ηηο βαζηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη
θαζνξίζηεθαλ νη ηνκείο πνπ εκθαλίδνπλ πξννπηηθέο δπλακηθήο αλάπηπμεο ζε εζληθφ
θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γηα θάζε ηνκέα έγηλε εηδηθή κειέηε απφ εηδηθεπκέλα
κειεηεηηθά γξαθεία γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ κε
θαζαξψο ηερλνθξαηηθά θξηηήξηα. Δπίζεο, παξφκνηεο κειέηεο έγηλαλ θαη απφ ηελ ΔΟΚ
κε ηα ίδηα αθξηβψο απνηειέζκαηα, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ νξζφηεηα ηνπ φινπ
ζρεδίνπ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ρξεηάζηεθε ελάκηζε ρξφλν λα
εξγαζηνχλ νκάδεο ησλ πην εκπείξσλ ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο,
100 εηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο ηνπ ΚΔΠΔ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην πνιηηηθφ θάζκα, 36
κειεηεηηθέο εηαηξείεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ επειέγεζαλ κε
ζπλεξγαζία θαη κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κνκηζηφλ.
Γελ έρσ ην ρξφλν λα αλαθεξζψ ζηηο δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαηαξηίζεσο ηνπ ΠΑ
πνπ έγηλε κε νπζηαζηηθφ δηάινγν κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, νχηε λα αλαθεξζψ
ζηελ πνηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ απηνχ πνπ νη θνηλνηηθνί ην ραξαθηήξηζαλ σο έλα απφ ηα
πην αμηφινγα ζηηο δχν πεξηθεξεηαθέο δηαζθέςεηο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο,
φπνπ έγηλε ε δεκνζηνπνίεζε θαη ε θξηηηθή ηνπ ζρεδίνπ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, παξαδψζακε ζηελ Κπβέξλεζε έλα πξσηνπνξηαθφ γηα ηα
ειιεληθά δεδνκέλα αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα θαη ζα ήηαλ ηξαγηθφ ζθάικα λα
γπξίζνπκε ζηελ παιηά επνρή φπνπ ηα πεξηζζφηεξα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα
απνηεινχζαλ επρνιφγηα, φπσο νη πξνρζεζηλέο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, ελψ νη
πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ήηαλ έλα ζπλνλζχιεπκα αιιεινζπγθξνπφκελσλ θαη
απνζπαζκαηηθψλ κέηξσλ, ρσξίο ζπγθεθξηκέλνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. Απηή ήηαλ
ε εηθφλα ηνπ πξψηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ηνπ πξψηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ
ζηήξημεο φηαλ αλαιάβακε ηνλ Απξίιην ηνπ 1990. Έληαμε πνιιψλ έξγσλ κε
κεησκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα λα ρσξέζνπλ πνιιά θαη θπξίσο κηθξά έξγα γηα
πξνεθινγηθνχο ιφγνπο, αζάθεηα θαη αλππαξμία αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ, έιιεηςε
πξνηεξαηνηήησλ, κε απνηέιεζκα ηα ρξήκαηα λα θαηεπζχλνληαη απξνγξακκάηηζηα
πξνο θάζε θαηεχζπλζε ζε έξγα ακθηβφινπ ρξεζηκφηεηαο, ζε κηθξά έξγα.
Ο θξαηηθφο κεραληζκφο αδπλαηνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ εθηέιεζε ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ παξέκελαλ αλελεξγά ζε ηέηνην ζεκείν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ
Δπξψπε ν φξνο "ηα ειιεληθά sleeping project", ηα ειιεληθά θνηκψκελα
πξνγξάκκαηα.
Μφιηο αλαιάβακε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Υψξαο, φζν ήηαλ δπλαηφλ ζπκπιεξψζακε
ηα 13 πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα, ππνβιήζεθαλ κέζα ζε δχν κήλεο θαη εγθξίζεθαλ.
Καη απφ ηφηε άξρηζε κία ηηηάληα κάρε κε ην ρξφλν γηα λα ζηγνπξέςνπκε ηα ρξήκαηα
πνπ είραλ δεζκεπηεί γηα ηελ Διιάδα κε ζχλζεκα λα κε ραζεί νχηε κία δξαρκή.
Μέζα ζε κία ηξηεηία έγηλε ην αθαηφξζσην. Καηαθέξακε λα απνξξνθήζνπκε
πνιιαπιάζηεο πηζηψζεηο απ' φζεο ηελ πξνεγνχκελε 8εηία, έηζη ψζηε φρη κφλν λα
εμαζθαιίζνπκε ηα ρξήκαηα πνπ καο αλήθαλ, αιιά θαη λα εμαζθαιίζνπκε θαη έλα
δηζ. ECU απφ αλαπνξξφθεηα άιισλ ρσξψλ.
Γελ έρσ ην ρξφλν λα αλαθεξζψ ζηα ζεζκηθά κέηξα πνπ καο βνήζεζαλ ζην έξγν καο,
ηα νπνία εθαξκφζηεθαλ θαη ζε άιιεο ρψξεο, νχηε γηα ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε
παλειιήλην δίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ
αλαπφθεπθηα. Υηιηάδεο έξγα εζληθνχ επηπέδνπ δαπάλεο πάλσ απφ 3 δηζ. εθηεινχληαη
κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πεξαίσζεο, κε απνηέιεζκα ε Διιάδα ζηελ
θπξηνιεμία λα γίλεη έλα απέξαλην εξγνηάμην: Σν Μεηξφ ησλ Αζελψλ, ην θπζηθφ
αέξην, νη κεγάινη απηνθηλεηφδξνκνη θαη ε Δγλαηία Οδφο, ην έξγν ηνπ Δχελνπ,
εθζπγρξνληζκφο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ πνπ είρε λα γίλεη απφ ηελ επνρή ηνπ
Υαξηιάνπ Σξηθνχπε, δεθάδεο ιηκλνδεμακελέο, κεγάια γεσξγηθά έξγα, βηνινγηθνί
θαζαξηζκνί 100 θαη πιένλ πφιεσλ καδί θαη ε Φπηάιιεηα, αεξνδξφκηα, ιηκάληα,

λνζνθνκεία, ζρνιεία θαη πιήζνο άιισλ έξγσλ πνπ απνηεινχζαλ φλεηξν γελεψλ.
Πξάγκαηη, θχξηνη ζπλάδειθνη ήηαλ απφιπηα επηηπρήο ε πινπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ
πξνγξακκάησλ ηελ ηειεπηαία 3εηία θαη απηή δελ είλαη δηθή καο εθηίκεζε, αιιά είλαη
εθηίκεζε ησλ ηδίσλ ησλ θνηλνηηθψλ πνπ είλαη θαη νη πιένλ αληηθεηκεληθνί θξηηέο.
Αθνχζηε ηηο θξίζεηο ηνπο: Απξίιηνο ηνπ 1990: Μφιηο είρακε αλαιάβεη ηελ
θπβέξλεζε, Bruce Milan, επίηξνπνο, επί ιέμεη "Αθφκα θαη αλ θαηαβιεζεί ε κείδσλ
πξνζπάζεηα, είλαη δήηεκα αλ ε Διιάδα, ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ, θαηνξζψζεη λα
αμηνπνηήζεη ην 60% εθείλσλ πνπ δηθαηνχηαη κέρξη ηέινπο ηνπ 1993". Καη κέζα ζε 1,5
ρξφλν αιιάδεη ην ζθεληθφ.
Γεθέκβξηνο ηνπ 1991: Ο Gaudenzi, ν αξκφδηνο δηεπζπληήο ηεο 16εο δηεπζχλζεσο
είπε ηα εμήο: "ζνη πηζηεχνπλ φηη ηέηνηα απνξξνθεηηθφηεηα θνηλνηηθψλ πφξσλ ην
1991 είλαη θπζηνινγηθή, ηνπο απαληψ φηη ε ηεξάζηηα απηή πξφνδνο θέξλεη ηελ
Διιάδα απφ νπξαγφ κεηαμχ ησλ πξψησλ θαη ηε ζέηεη ζην ζσζηφ δξφκν. Σνχην
νθείιεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΤΠΔΘΟ θαη ζηα λέα ζεζκηθά κέηξα"
Φεβξνπάξηνο ηνπ 1992: Ζ επίζεκνο έθζεζε, ηελ νπνία θαηαζέησ ζηα Πξαθηηθά θαη
είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο, ιέεη ηα εμήο:
"Σν 1991 ππήξμε έλα ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ έηνο γηα ην ειιεληθφ θνηλνηηθφ πιαίζην
ζην βαζκφ πνπ επέηξεςε ζαθή επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ.
Πξηλ ην 1989 νη εηήζηεο δαπάλεο γηα ηα ΜΟΠ εθπκαίλνλην κεηαμχ 6% θαη 7%, ελψ
ην 1990 θαη 1991 είρακε 16,5% θαη 18% ζρεδφλ ηξηπιαζηαζκφ. Με ηελ πξφνδν απηή
είλαη πιένλ εθηθηή ε απνξξφθεζε ησλ πφξσλ ηνπ ΜΟΠ ζηνλ ππνιεηπφκελν ρξφλν.
ζν γηα ηα ΠΔΠ ην εηήζην πνζνζηφ πινπνίεζεο απμήζεθε ην 1991 ζε 90% έλαληη
60% ηνπ 1990". Καη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο επηηπρίαο.
(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Α. Σζηπιάθνο θαηαζέηεη ζηα Πξαθηηθά ηελ
πξναλαθεξζείζα έθζεζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο ηελνγξαθηθήο
Τπεξεζίαο θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ).
Σν Μάξηην ηνπ 1993 ν Μπξνπο Μίιεξ, ζε ζπλέληεπμε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία,
παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαη παξνπζία ηνπ θ. Αξζέλε, είπε ηα
εμήο: "Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε πέηπρε ην αθαηφξζσην λα απνξξνθήζεη φρη κφλν ηα
δηθά ηεο θνλδχιηα, αιιά θαη λα πξνζβιέπεη κε επηηπρία ζε αλαπνξξφθεηα θνλδχιηα
άιισλ ρσξψλ".
Απξίιηνο 1993, Φεξζηξίγθε, δηεπζπληήο ηακείνπ ζπλνρήο, επί ιέμεη είπε: "πγθξηηηθά
κε άιιεο ρψξεο βξήθα εδψ ζηελ Διιάδα άξηζηε νξγάλσζε πνπ ππνδειψλεη ηελ
πνηφηεηα θαη άξηηα εθηέιεζε πξνγξακκάησλ." Αιιά ε παλεγπξηθή αλαγλψξηζε ηεο
ειιεληθήο επηηπρίαο έγηλε κε ηελ επίζεκν έθζεζε γηα ην 1992.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ήρνο ηεο ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο
ηνπ θπξίνπ Βνπιεπηή).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ήδε ν ρξφλνο παξήιζε, θχξηε
ζπλάδειθε.
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΗΠΛΑΚΟ: Έλα ιεπηφ, ηειεηψλσ.
Ζ επίζεκε έθζεζε ηνπ 1993 -δελ κνπ επηηξέπεη ν ρξφλνο- αλαθέξεη φηη ην 1992
επηηξέπεη ηε δηαπίζησζε κηαο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ αξίζηνπ ξπζκνχ εθηειέζεσο ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ δηαπηζηψζεθε ην 1991, αιιά γηα ην 1993 δελ έρεη βγεη αθφκε
έθζεζε ηεο Κνκηζηφλ, ζα βγεη ην Φεβξνπάξην. αο ιέσ φκσο κε ζηνηρείν ηηο
ζπγθξίζεηο ησλ νθηακήλσλ ζα είλαη αθφκα ζεακαηηθή ε απνξξφθεζε. Σν πξψην
νθηάκελν ηνπ 1990, 23 δηζ., ην 1991 62 δηζ., ην 1992 170 δηζ. θαη ην 1993 262 δηζ. ...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): αο παξαθαιψ λα ηειεηψζεηε,
εμαληιήζαηε θαη ην αλψηαην φξην αλνρήο.
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΗΠΛΑΚΟ: Δίλαη δηθαηνινγεκέλεο νη αλεζπρίεο καο αλ αιιάμεηε
ηνλ ηξφπν πινπνηήζεσο ή ράζεηε πνιχηηκν ρξφλν κε ηε ζχληαμε λένπ ΠΑ. Δίλαη

αλάγθε λα δνπιέςεη φπσο είλαη ην ζχζηεκα, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη πξέπεη λα γίλνπλ
πνιιά αθφκα ζε αζθπθηηθέο πξνζεζκίεο.
(ην ζεκείν απηφ ν Βνπιεπηήο θ. Α. Σζηπιάθνο θαηαζέηεη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα
απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο ηελνγξαθηθήο
Τπεξεζίαο θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ).
Κχξηνη ζπλάδειθνη, πξέπεη λα πσ θαη κία θνπβέληα γηα ην ηακείν ζπλνρήο πνπ
πξέπεη πξάγκαηη λα έρνπλ αξρίζεη ηα έξγα γηα λα κπνξέζνπκε κέρξη ην Μάξηην ηνπ
1994 λα απνξξνθήζνπκε 105 δηζ.. Αθφκε δελ έρνπλ αξρίζεη θαη ηψξα ζα
αληηιεθζείηε ηηο αγσλίεο καο γηαηί ζέιακε λα αξρίζνπκε ην έξγν πξνεθινγηθά γηα λα
θεξδίζνπκε ρξφλν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε ζπλάδειθε, ζαο παξαθαιψ κε
θέξλεηε ζε δχζθνιε ζέζε ην Πξνεδξείν. Οινθιεξψζηε, ζαο δφζεθε ηθαλφο ρξφλνο
θαη πέξαλ εθείλνπ πνπ εδφζε ζε άιινπο ζπλαδέιθνπο.
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΗΠΛΑΚΟ: Κχξηε Πξφεδξε, δελ είλαη δπλαηφλ κέζα ζε 10 ιεπηά
λα νινθιεξψζσ φιεο ηηο ζθέςεηο κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε ζπλάδειθε, απηή ήηαλ ε
απφθαζε ηνπ ψκαηνο, απηή πξέπεη λα ηεξήζνπκε φινη καο.
Ο θ. Νηθήηαο Καθιακάλεο έρεη ην ιφγν.
ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζα πξνζπαζήζσ λα κείλσ
απζηεξά κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο. Γηφηη
κέρξη ζηηγκήο, απ' φ,ηη έρσ αληηιεθζεί, πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνληαη επεξσηήζεηο θαη
ιηγφηεξν γίλνληαη ηνπνζεηήζεηο πάλσ ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, φπσο ηηο
δηάβαζε ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο.
πλάδειθνο κάιηζηα ηνπ ΠΑΟΚ, κπέξδεςε θαη πνηα Κπβέξλεζε πνίνπ θφκκαηνο
είλαη ζηελ εμνπζία θαη επεξσηνχζε ηνλ θ. Μεηζνηάθε θαη ηνλ θ. ακαξά! Γελ ζα
απαληήζσ βέβαηα, απιά ζα ηνπ πσ φηη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία, θαζ' νδφλ, φηαλ ζα
δνχκε πνηα ζα είλαη ε πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ Θξάθε, αλαπηχζζνληεο εκείο
επεξψηεζε, λα ηνπ δψζνπκε θαη ηηο απαληήζεηο.
ηελ ζειίδα 22 ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο ππάξρεη ε εμήο
θξάζε: "...ζηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο, κε ηνλ απεγθισβηζκφ απφ ηνλ δηάρπην θαη
ζηείξν θξαηηζκφ πνπ θιεξνλφκεζαλ δεθαεηίεο ηνπ παξειζφληνο, γηα ηελ κεηαηξνπή
ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θξάηνπο ζε επέιηθην ζηξαηεγείν".
Απηή ε θξάζε, ζε ζπλδπαζκφ φηη κέζα ζηηο πνιπζέιηδεο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο
δελ είδα πνπζελά ηελ ιέμε "ζνζηαιηζκφο" ή θάπνην παξαγσγφ ηνπ, κε θάλεη λα ζαο
πσ, θχξηνη ζπλάδειθνη ηνπ ΠΑΟΚ, φηη αλ κελ ιέηε αιήζεηα, εκείο ραηξφκαζηε, γηαηί
απηφ είλαη ην ζχγρξνλν ξεχκα, εάλ φκσο δελ ιέηε αιήζεηα, ηφηε ππάξρεη πξφβιεκα.
Καη αλ ιέηε αιήζεηα ήξζε ε ψξα κάιινλ, γηα λα αξρίζεηε λα ζθέπηεζζε αιιαγή ηεο
νλνκαζίαο ηνπ θφκκαηφο ζαο, φπσο έθαλαλ θαη αδέιθηα πξνο εζάο θφκκαηα ζηελ
Δπξψπε.
Δίλαη ε πξψηε έλζηαζε ζ' φ,ηη αθνξά ην πφζν πεηζηηθνί είζηε ζηηο πξνγξακκαηηθέο
ζαο δειψζεηο.
Σελ γεληθή ηνπνζέηεζε ζα ηελ θάλεη ν θ. ακαξάο ην απφγεπκα θαη επνκέλσο θαη
εγψ επηγξακκαηηθά ζα αλαθεξζψ ζε ζπγθεθξηκέλνπο κφλν ηνκείο.
Καη πξψηα απ' φια γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, εθεί πνπ πξνεθινγηθά
εθπξφζσπνί ζαο κηινχζαλ ζηελ ηειεφξαζε -είραλ δερζεί φηη πξέπεη λα δνζεί
ηδηαίηεξε έκθαζε θαη κάιηζηα κέζα ζηα πιαίζηα εζληθήο πνιηηηθήο, έμσ δειαδή απφ
ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη άκπλαο, φπσο ε Παηδεία, ε Τγεία θαη ην
Πεξηβάιινλ- είδα φηη ειάρηζηα πξάγκαηα πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηηο
πξνγξακκαηηθέο ζαο δειψζεηο. Καη δελ ήζαζηαλ έλα κηθξφ θφκκα, ην νπνίν μαθληθά
βξέζεθε ζηελ εμνπζία. Δδψ θαη έλα ρξφλν, φηαλ αζθνχζαηε αληηπνιίηεπζε,

ζεσξνχζαηε δεδνκέλν φηη ζα γίλεηε θπβέξλεζε. Οθείιαηε επνκέλσο λα είραηε ζέζεηο
θαη λα ηηο είραηε ζπκπεξηιάβεη, έζησ θαη ζαλ πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο, κέζα ζ'
απηέο ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο. Καη δελ ππάξρνπλ.
Γηα ηελ Παηδεία ζα ήζεια λα πσ κφλν κηα θξάζε. Δγψ δε ζα θάλσ ηελ εχθνιε
θξηηηθή γηα θάπνηεο θαιέο ή θαθέο απνθάζεηο, πνπ ήδε ν Τπνπξγφο Παηδείαο έβγαιε
ηηο πξψηεο 10 εκέξεο. Ννκίδσ φηη απηφ δελ είλαη ππεχζπλν.
Δθείλν φκσο πνπ ζέισ λα κνπ απαληήζεη -αλ ζα ιάβεη ην ιφγν- είλαη αλ ε
θαηλνχξγηα δηαδξνκή ηεο Παηδείαο ζα είλαη πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Καη πνηνο
ζα είλαη απηφο ν ζηφρνο; Θα είλαη ν ζηφρνο απνηξνπήο ζηα λέα παηδηά, πνπ δελ
κπαίλνπλ ζηα παλεπηζηήκηα, λα κελ απηνθηνλνχλ απφ απειπηζία, επεηδή θαλείο απφ
καο ηφζα ρξφληα δελ ηνπο έρεη πεη φηη αθφκα θαη αλ κπνπλ ζην παλεπηζηήκην θαη αλ
πάξνπλ έλα ραξηί ή έλα πηπρίν, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα ην έρνπλ ζην ζπξηάξη θαη
δε ζα μέξνπλ ηη ζα ην θάλνπλ;
Δάλ είλαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε -θαη θαηαιαβαίλεηε ηνλ ζπκβνιηζκφ- εκείο ζα
ζηεξίμνπκε ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηά ζαο. Αιιά είλαη επηηαθηηθφ λα καο ην
μεθαζαξίζεηε ζαλ θεληξηθή θηινζνθία, πέξα απφ ηηο φπνηεο απνζπαζκαηηθέο ιχζεηο,
πνπ δηθαίσκα ηεο θάζε θπβέξλεζεο είλαη, εθφζνλ εθιέγεηαη απφ ην Λαφ, λα ηηο
εθαξκφζεη.
' φ,ηη αθνξά ην πεξηβάιινλ, δε ζα κπσ ζηα κεγάια θαη άκεζα πξνβιήκαηα, φπνπ
θαη γη' απηά δελ βξήθα ηίπνηα, δελ αλαθέξνληαη θαλ, αιιά π.ρ. θάηη πνπ φινη νη
Βνπιεπηέο κεηεθινγηθά ιέκε ζηηο ζπλεληεχμεηο καο θάλνληαο ηνπο
πεξηβαιινληνιφγνπο:
Πξνηίζεζζε λα θέξεηε, άκεζα, λνκνζρέδην πνπ λα απαγνξεχεη ηελ αθηζζνξχπαλζε
θαη ηελ ερνξχπαλζε θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν; Μπνξεί λα κελ έρεη ζρέζε κε ηε
ιεηςπδξία, πνπ είλαη ην θπξίαξρν ή άιια πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη
πάξα πνιχ ζνβαξά, αιιά είλαη κηα έλδεημε ηνπ πψο ελλννχκε ηε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Μηιάηε θάπνπ γηα πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ. Γηα πνηεο δαπάλεο κηιάηε; Μηιάηε
ελδερφκελα γηα πεξηνξηζκφ δαπαλψλ ζε έμνδα θίλεζεο ή έμνδα εκθάληζεο ή ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο; Πνηνη είλαη απηνί νη ηνκείο; Γηφηη εάλ δελ καο ηνπο
δηεπθξηλίζεηε, ν θαζέλαο, θαιφπηζηα ή θαθφπηζηα, κπνξεί λα λνκίζεη ην ν,ηηδήπνηε.
Μηιήζαηε γηα ζεζκνχο. Καη θέξλνπκε θαη εκείο ην εξψηεκα γηα ηνλ εθινγηθφ λφκν
θαη θπξίσο πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Κπβέξλεζεο. Γηφηη πξνεθινγηθά, ζε πάλει πνπ
βξέζεθα κε ηνλ πξψην ηε ηάμεη Τπνπξγφ, ηνλ θ. Πεπνλή, είπε φηη ε ζέζε ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ είλαη φηη ν νπνηνζδήπνηε εθινγηθφο λφκνο πνπ ςεθίδεηαη, ηζρχεη γηα ηηο
κεζεπφκελεο εθινγέο. Απηή ε πξνεθινγηθή δέζκεπζε -επαλαιακβάλσ- απφ ηνλ
πξψην ηε ηάμεη Τπνπξγφ ζαο, ζε πάλει πνπ βξηζθφκνπλ εγψ θαη ε θπξία Μπελάθε
θαη ν απνπζηάδσλ θ. Κνπβέιεο, ηζρχεη θαη σο δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζήο ζαο;
Οθείιεηε λα καο απαληήζεηε κέρξη ην βξάδπ ζηηο 12.00', πνπ ζα δεηήζεηε ηε ςήθν
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
Καη ν θχξηνο Τπνπξγφο ηεο Γεσξγίαο έβαιε έλα ζέκα ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαλνκή
αγξνηηθψλ ζπληάμεσλ θαηά ην ηειεπηαίν νθηαήκεξν. Οθείιεη λα δψζεη ζηνηρεία.
Δκάο δελ καο ελδηαθέξεη απφ πνηα πνιηηηθά γξαθεία, πνηψλ ζπλαδέιθσλ ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο εκνηξάδνλην. Απηφ είλαη δηθφ ηνπο, εζσηεξηθφ ζέκα. Μαο ελδηαθέξεη
φκσο, σο θφκκα, θαη πηζηεχσ φηη ελδηαθέξεη νιφθιεξν ην Κνηλνβνχιην αλ πξάγκαηη
είρε αθνινπζεζεί απηή ε κεζνδνινγία θαηά ην ηειεπηαίν νθηαήκεξν πξνεθινγηθά.
Καη νθείιεη λα θέξεη ζηνηρεία.
Καη έξρνκαη ζην ρψξν ηεο Τγείαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Γηα ηελ
Κνηλσληθή Αζθάιηζε -θαη δηφηη δελ γξάθεηαη νπζηαζηηθά ηίπνηα, αιιά θαη δηφηη είλαη
αλεχζπλν λα κηιάεη θαλείο αλ δελ έρεη κπξνζηά νηθνλνκηθά δεδνκέλα- ζα

επηθπιαρζνχκε κειινληηθά θαη ηηο ζέζεηο καο λα ζαο πνχκε θαη ηηο πξνηάζεηο καο λα
ζαο θάλνπκε, ζε πξψην λνκνζρέδην πνπ ζα θέξνπκε ή θαη πξηλ απφ εζάο, εάλ ην
θαζπζηεξήζεηε. ην ζέκα φκσο ηεο Τγείαο ην νπνίν είδα φηη φηαλ ην δηάβαδε ν
θχξηνο Πξσζππνπξγφο ερεηξνθξνηήζε πνιχ, δηεξσηψκαη, ηη ερεηξνθξνηήζε; Γχν
πξάγκαηα είπε κέζα εθεί: Σελ αιιαγή πάιη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ησλ γηαηξψλ
θαη ηελ εθ λένπ δηαζχλδεζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο, κε ηα λνζνθνκεία. Αιήζεηα, απηή
είλαη ε επαλάζηαζε πνπ επαγγέιιεζζε ζην ρψξν ηεο Τγείαο; Καη απηή είλαη ε
αλαζηήισζε ηνπ ΔΤ πνπ είπε ν θ. Παπαλδξένπ; Καη απηή είλαη ε πξνεηνηκαζία ζην
ρψξν ηεο Τγείαο, ζηελ πνξεία ηεο Κπβέξλεζεο θαη θαη' επέθηαζε θαη ηνπ ηφπνπ;
Γηφηη φηαλ έλα θφκκα είλαη Κπβέξλεζε, πξέπεη λα ην βιέπνπκε θαη επξχηεξα -φρη
κφλν ζηελά θνκκαηηθά- πξνο ηνλ 21ν αηψλα! Μα, νχηε θαλ πεξηγξαθή ηεο
θαηάζηαζεο δελ έγηλε.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Καη ηελ είζνδν ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζην ΔΤ!
ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ:Καη εκείο επεηδή ζεσξνχκε φηη ν ρψξνο ηεο Τγείαο θαη ζα ην θάλνπκε έλαληη νπνηνπδήπνηε θνκκαηηθνχ θφζηνπο δηθνχ καο- είλαη ρψξνο
πνπ πξέπεη λα έρεη ζπλαίλεζε, είλαη ρψξνο πνπ πξέπεη λα βξεζνχλ 5-6 θνηλά
ηνπιάρηζηνλ ζεκεία πάλσ ζηα νπνία ζα ρηίδεηαη ε πνιηηηθή ηνπ νπνηνπδήπνηε
θφκκαηνο έξρεηαη κεηά ζηελ εμνπζία, ζέινπκε λα ζαο πνχκε επηγξακκαηηθά ηηο πέληε
ζέζεηο καο, απφ ζήκεξα, λα ηηο μέξεηε. Καη αλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλεζείηε,
επαλαιακβάλσ φηη αλεμαξηήησο θνκκαηηθνχ θφζηνπο, εκείο ζα ζαο ζηεξίμνπκε.
Σν πξψην δε θαη ην θπξηφηεξν -θαη θνβνχκαη φηη δελ έρεη απαιιαγεί ην ΠΑ.Ο.Κ απ'
απηή ηε λννηξνπία- είλαη φηη πξέπεη λα γίλεη μεπέξαζκα ηεο δηακάρεο ηδενινγηθνχ
ραξαθηήξα φηαλ παίξλνπκε κέηξα γηα ηελ Τγεία. Πξέπεη λα βξεζνχκε κπξνζηά ζηε
ζθιεξή δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα, ην ηη επηηάζζεη απφ ηελ κηα πιεπξά ε Παγθφζκηα
Οξγάλσζε Τγείαο θαη ην ηη ιέλε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο θάζε ρψξαο.
Γηαθνξεηηθά ε νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ζην ρψξν ηεο Τγείαο ζα απνηχρεη.
Έηζη, εκείο ζαο πξνηείλνπκε απφ ζήκεξα ηε δεκηνπξγία Κνηλνχ Σακείνπ Τγείαο ην
νπνίν λα εγγπάηαη ηελ ηζφηηκε θάιπςε θαη ηελ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε. Δλδερφκελα
ζα πξέπεη λα δηεπξπλζνχλ νη πφξνη, κε θνξνινγία ζε θαπλφ, αιθνφι θ.ιπ. αιιά πνπ
ζα πεγαίλνπλ πξνο απηφ ην ζθνπφ. Σε ζεζκνζέηεζε -ην γξάθεηε, αιιά δε μέξσ πψο
ην ελλνείηε- ηνπ ζεζκνχ ηνπ νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ γηα εχθνιε πξφζβαζε.
Σε ιεηηνπξγία ησλ κεγάισλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ σο "ζπγρξφλσλ επηρεηξήζεσλ"
κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη κε ηε δηεχζπλζε απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε.
Σελ έκθαζε ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Καη απηφ, θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ
πεξλάεη κφλν ή θχξηα κε ην πνχ ζα είλαη ζπλδεδεκέλα ηα Κέληξα Τγείαο. Θα έρνπκε
ην ρξφλν λα ηα πνχκε αλαιπηηθά.
Σε δεκηνπξγία κεραληζκψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.
Σε ζέζπηζε εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε λα ειέγρνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηε
Βνπιή θαη ηνπο πνιίηεο.
Σελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ηαηξψλ, ψζηε φρη λα
εμαιεηθζνχλ, αιιά λα κεησζνχλ νη θξπθέο ζπλαιιαγέο.
Καη ηέινο, ηε ιεηηνπξγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ θνξέα.
Δάλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο, πνπ δελ απνξξένπλ απφ θακία ηδενινγηθή καο
ηνπνζέηεζε -είλαη ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο θαη φ,ηη επηθξαηεί ζηε ζχγρξνλε
νηθνλνκία ηεο πγείαο δηεζλψο- θηλεζείηε, εκείο ζα ζηαζνχκε δίπια ζαο. Δάλ πξνο
ηδενινγήκαηα ή μεπεξαζκέλεο ηδενινγίεο θηλεζείηε, γηα λα εθαξκφζεηε ηελ φπνηα
πνιηηηθή ζαο ζην ρψξν ηεο Τγείαο, ιππνχκεζα, αιιά ζα ζηαζνχκε απέλαληί ζαο.

Καη ηειεηψλνληαο, έρσ λα ζαο πσ φηη, δηαβάδνληαο ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, θαη ην βξάδπ ησλ εθινγψλ δεκφζηα είπα φηη ε δηθή κνπ εθηίκεζε, βαζηδφκελε ζε
δηαίζζεζε θαη φρη ζε δεδνκέλα, ήηαλ φηη νη επφκελεο εζληθέο εθινγέο ζα είλαη πνιχ
ζπληνκφηεξα απφ ηελ ηεηξαεηία κε πξσηνβνπιία ηνπ ΠΑΟΚ θαη φρη πάλησο
ζπλδεδεκέλεο κε ην ζέκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο- ε δηαίζζεζε κνπ απηή
άξρηζε λα κνξθνπνηείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Πηζηεχσ φηη δελ είλαη πξνγξακκαηηθέο
δειψζεηο ηεηξαεηίαο. ηαλ, θαζ' νδφλ ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα κηιήζνπκε
αλαιπηηθφηεξα, ζα κπνξέζσ θαη λα ζαο ην ηεθκεξηψζσ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο Τθππνπξγφο Πξνεδξίαο θ.
Βεληδέινο, έρεη ην ιφγν.
Θα κηιήζεηε, ρσξίο λα ζαο πξνζδηνξίζσ ην ρξφλν, θχξηε Τπνπξγέ;
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ (Τθππ. Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο): Πξνζδηνξίζηε
κνπ 10 ιεπηά θαη ππφζρνκαη λα κελ ηα εμαληιήζσ. Θα αθνινπζήζεη, άιισζηε, ν
Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ. Σζνραηδφπνπινο, ν νπνίνο ζα δψζεη απαληήζεηο ζε επξχ
θάζκα ζεκάησλ. Γη' απηφ, ζα εθκεηαιιεπηψ πνιχ κηθξφ κέξνο ηνπ ιφγνπ.
Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, ν Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο ζηελ
ακήραλε, είλαη αιήζεηα, αγφξεπζή ηνπ, έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δήηεκα ησλ
κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. πλέδεζε -θαη ζσζηά- ην δήηεκα ησλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο θαη ηνπ Σχπνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Γελ απέθπγε, φκσο, λα επαλαιάβεη ην γλσζηφ κνηίβν
ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε
Κπβέξλεζε ηνπ θ. Μεηζνηάθε έπεζε ζχκα άλνκσλ νηθνλνκηθνεθδνηηθψλ
ζπκθεξφλησλ.
Πνηα είλαη, φκσο, ε θαηάζηαζε, πνπ θαηαγξάθεηαη ζήκεξα ζην ρψξν ησλ κέζσλ
καδηθήο ελεκέξσζεο θαη πνην είλαη ην πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε
Κπβέξλεζή καο;
Σν πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα θηλεζεί ε πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ ζην
ρψξν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ
πληάγκαηνο θαη απφ ην άξζξν 10 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξψπνπ. Απφ ηηο δχν απηέο ζεκειηψδεηο δηαηάμεηο αλαδεηθλχνληαη ηξεηο αξρέο: Ζ
πνιπθσλία, ε πιήξεο ελεκέξσζε θαη ε αηζζεηηθή πνηφηεηα ησλ ξαδηνθσληθψλ θαη
ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ. Απηέο ηηο ηξεηο αξρέο ε Κπβέξλεζε είλαη δηαηεζεηκέλε λα ηηο
δηαζθαιίζεη κε θάζε δπλαηφ θαη ζεκηηφ ηξφπν.
Παξαιακβάλνπκε, φκσο, κία θαηάζηαζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ρανηηθή,
αιιά ζα ρξεζηκνπνηήζσ έλαλ πην επηεηθή φξν: κία θαηάζηαζε πιήξνπο απνξχζκηζεο
ζην ρψξν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο.
Σν πεξηβφεην ζεζκηθφ έξγν ηεο Κπβέξλεζεο Σδαλλεηάθε ηνπ 1989 άθεζε κέζα ζηα
θαηάινηπά ηνπ θαη ηνλ Ν.1866/89, κε ηνλ νπνίν ηδξχζεθε ην Δζληθφ πκβνχιην
Ραδηνηειεφξαζεο. Σν φξγαλν απηφ ζηε ζπλέρεηα δηεπξχλζεθε, κε κία ζεηξά
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη θαηάιεμε λα είλαη έλα φξγαλν δπζθίλεην,
δπζιεηηνπξγηθφ, αλαμηφπηζην. Έλα φξγαλν πνπ θάλεθε αλίθαλν λα αληηκεησπίζεη ηελ
θαηάζηαζε ζηα ειεθηξνληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ξαδηνθσληθψλ αδεηψλ έκεηλαλ φιεο εθθξεκείο,
κε απνηέιεζκα λα αζθείηαη έλαο έκκεζνο θαη απαξάδεθηνο εθβηαζκφο ζε φινπο ηνπο
κε θξαηηθνχο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε Υψξα.
Οη δηαδηθαζίεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηειενπηηθφ ζηαζκφ εζληθήο ή ηνπηθήο
εκβέιεηαο θαηέιεμαλ ζε κηα αδηθαηνιφγεηε θαη πξνθιεηηθή αληίθαζε, γηαηί άιιεο
απφ ηηο ζεηηθέο γλψκεο ηνπ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο έγηλαλ δεθηέο θαη
νδήγεζαλ ζηε ρνξήγεζε άδεηαο, ελψ άιιεο έκεηλαλ νπζηαζηηθά αλεθηέιεζηεο κε

απνηέιεζκα λα θνξπθσζεί πξνεθινγηθά ε έληαζε ζην ρψξν ηεο κε θξαηηθήο
ξαδηνηειεφξαζεο. Καη ηέινο, ζην πνιχ επαίζζεην πεδίν ησλ πξνεθινγηθψλ
ξπζκίζεσλ, ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο, επλνπρίζηεθε. Γελ κπφξεζε λα
αζθήζεη θακηά αξκνδηφηεηα θαη δήζακε φινη -θαη πξνεθινγηθά- ηελ εηθφλα κηαο
θξαηηθήο ηειεφξαζεο πνπ ιεηηνπξγνχζε σο θεξέθσλν ηεο απεξρφκελεο θπβέξλεζεο.
Μηαο θξαηηθήο ηειεφξαζεο πνπ ήηαλ νπζηαζηηθά απνχζα απφ ην ηειενπηηθφ ηνπίν,
γηαηί θαλείο ηειεζεαηήο δελ είρε ηφζν έληνλεο καδνρηζηηθέο ηάζεηο, ψζηε λα επηιέγεη
ηελ θξαηηθή ηειεφξαζε γηα ηελ ελεκεξψζή ηνπ.
Άξα, βαζηθφο ζηφρνο ηεο Κπβέξλεζεο είλαη λα πεξάζνπκε απφ απηήλ ηε θαηάζηαζε
ηεο πιήξνπο απνξχζκηζεο ζε κηα θαηάζηαζε, εη δπλαηφλ, απηνξξχζκηζεο κέζα απφ
ζπκθσλεκέλεο ιχζεηο. Λχζεηο νη νπνίεο ζα βξίζθνπλ ζχκθσλνπο φινπο ηνπο
παξάγνληεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Καη
κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζπγθαηαιέγσ σο πξψην θαη βαζηθφ παξάγνληα ηνλ
ίδην ηνλ ηειεζεαηή, ηνλ ίδην ηνλ αθξναηή πνπ πξέπεη λα ληψζεη φηη γίλεηαη αληηθείκελν
ζεβαζκνχ απφ ηνπο δηάθνξνπο εξγαδφκελνπο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, απφ
ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, απ' φιν
ην ζχζηεκα ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο.
Βέβαηα ην κείδνλ ίζσο εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε ζρέζε κε ηα ειεθηξνληθά κέζα
ελεκέξσζεο είλαη ε ηχρε θαη ε απνζηνιή ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο Σειεφξαζεο.
Πξέπεη λα ζαο πσ θάηη πνπ είλαη απηνλφεην. ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ζην ζεκεξηλφ
ηνπίν ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο, κε ηέηνην πινπξαιηζκφ θαη ηέηνηα
πνηθηιία ζηα κε θξαηηθά κέζα ζα ήηαλ αθειέο θαη κάηαην γηα ηελ Κπβέξλεζε λα
επηδηψμεη ην γλψξηκν ζε άιιεο επνρέο θαη ην γλψξηκν ζηελ 3εηία 1990-1993
αζθπθηηθφ πνιηηηθφ ελαγθαιηζκφ θαη έιεγρν ηεο ΔΡΣ. Απηφ ζα θαζηζηνχζε αθφκα
πεξηζζφηεξν αλαμηφπηζηε ηελ ΔΡΣ, ζα κείσλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ
αθξνακαηηθφηεηά ηεο θαη ζα ηελ θαζηζηνχζε έλα θεξέθσλν ρσξίο ζεκαζία θαη ρσξίο
θακηά πξννπηηθή.
ηφρνο καο είλαη ε ΔΡΣ λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζε έλα ζεζκηθφ θέιπθνο πνπ ζα
δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη ζα ηεο επηηξέςεη λα δηαδξακαηίζεη ηνλ
ππνδεηγκαηηθφ ηεο ξφιν ζηελ ελεκέξσζε. Ζ ΔΡΣ δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη αληηιεπηή
σο έλα αθφκε ηειενπηηθφ θαλάιη πνπ ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά ζην ρψξν ησλ
ςπραγσγηθψλ εθπνκπψλ αλαδεηψληαο κάηαηα ηελ αχμεζε ηεο αθξνακαηηθφηεηάο ηεο.
Ζ ΔΡΣ κπνξεί λα πείζεη γηα ην θχξνο ηεο, λα απνθηήζεη αθξνακαηηθφηεηα, λα γίλεη
θεξδνθφξα θαη λα γίλεη αληαγσληζηηθή απφ πιεπξάο αθξνακαηηθφηεηαο κφλν φηαλ
ιεηηνπξγήζεη ππνδεηγκαηηθά. Μφλν φηαλ ζέβεηαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, κφλν φηαλ
ζέβεηαη ηε ζρεηηθή Οδεγία ηεο ΔΟΚ, κφλν φηαλ κεξηκλά ηδηαίηεξα γηα ηελ αηζζεηηθή
πνηφηεηα ησλ εθπνκπψλ ηεο, κφλν φηαλ ζέβεηαη ηνλ ηειεζεαηή, κε βαζηθφ θξηηήξην
ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνπψλ ησλ εθπνκπψλ,
πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζνχλ δηαθεκίζεηο.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ)
Δίλαη άιισζηε, ζπκίδσ, αλεηιεκκέλε πνιηηηθή ππνρξέσζε ηνπ ΠΑΟΚ θαη
πξνγξακκαηηθή δέζκεπζε ηεο Κπβέξλεζεο ε πιήξεο ξαδηνηειενπηηθή θάιπςε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Βνπιήο κέζα απφ ηελ ΔΡΣ-2. Καη βεβαίσο είλαη εηιεκκέλε
ππνρξέσζή ηεο Κπβέξλεζεο ν εηδηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ΔΡΣ-3 πξνο ηνλ
Απφδεκν Διιεληζκφ, ε κεηαηξνπή ηεο ζε θαλάιη πνπ ζα κεηαδίδεηαη δνξπθνξηθά θαη
ζα ζπλδεζεί κε ην Κνηλνβνχιην ηνπ Διιεληζκνχ.
Ζ ΔΡΣ-3 άιισζηε κπνξεί λα ζπληειέζεη, ψζηε ε Θεζζαινλίθε λα απνβάιεη ηελ
αίζζεζε ηεο δεπηεξφηνθεο θφξεο πνπ έρεη ζηα ζέκαηα ελεκέξσζεο -είρε θαηαζηεί θαη
ε Θεζζαινλίθε ππνςήθηα έδξα ηνπ EURO-NEWS ζην παξειζφλ, ρσξίο απηφ λα

επηηεπρζεί. Να θαηαζηεί θαη ε Θεζζαινλίθε έλα δεχηεξν ηζφηηκν, εη δπλαηφλ, θέληξν
ελεκέξσζεο.
Απ' φζα είπα είλαη πξνθαλέο φηη ε Κπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ λ. 1866/89, έηζη ψζηε ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο λα θαηαζηεί
φξγαλν νιηγνκειέο, ιεηηνπξγηθφ, επέιηθην, θεξέγγπν, έλα φξγαλν πνπ λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί πξάγκαηη σο ζεκαηνθχιαθαο θαη ηεο δενληνινγίαο, αιιά θαη ηεο
πνιπκέξεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο.
Ο θχξηνο Πξσζππνπξγφο, θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ,
εμήγγεηιε ξεηά θαη παλεγπξηθά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Mεηαμηθνχ λφκνπ πεξί Σχπνπ.
Πξέπεη εδψ λα δηεπθξηλίζσ ελψπηφλ ζαο φηη πξάγκαηη ν Σχπνο δελ έρεη αλάγθε απφ
εηδηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο, είηε νπζηαζηηθέο είηε δηθνλνκηθέο. Καη ππφ ηελ έλλνηα
απηή βεβαίσο θαη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηε ξεηή θαηάξγεζε ηνπ Μεηαμηθνχ
λφκνπ πεξί Σχπνπ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νπνίνπ είλαη, είηε
πξνθιεηηθά αληηζπληαγκαηηθέο είηε απνιχησο πεξηηηέο ζηε ζεκεξηλή επνρή.
Δπηηξέςηε κνπ ηψξα γηα έλα ιεπηφ, πέξα απφ ην πεδίν ηεο αξκνδηφηεηάο κνπ, λα
αζρνιεζψ κε έλα δήηεκα πνπ απαζρφιεζε θαη ηνλ Αξρεγφ ηεο Αμησκαηηθήο
Αληηπνιίηεπζεο ζηελ απάληεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ. Πξάγκαηη, ην ΠΑΟΚ
έρεη εμαγγείιεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ξπζκίζεη ζε λέα βάζε ην δήηεκα ηεο ιεγφκελεο
βαζηιηθήο πεξηνπζίαο. Ήδε -ην ζπκίδσ- ην ΠΑΟΚ, εδψ θαη 4 πεξίπνπ κήλεο, έρεη
δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα πιήξεο, λνκνηερληθά θαηαζηξσκέλν ζρέδην λφκνπ, κε
αλαιπηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε, φπνπ παξνπζηάδεηαη ελδειερψο ε λνκηθή, πνιηηηθή
θαη ηζηνξηθή βάζε απηήο καο ηεο επηινγήο.
Δίλαη αιήζεηα φηη ην ΠΑΟΚ αληηκεηψπηζε ην δήηεκα απηφ θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν
ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Σφπνπ απ' απηφ, κε ηηο γλσζηέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε
ιεγφκελε βαζηιηθή νηθνγέλεηα. Σφηε, φκσο, δελ είρακε ηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο, ηε
ζεκεξηλή πξνπεηή παξέκβαζε ηνπ έθπησηνπ βαζηιηά ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο
Υψξαο.
Ζ κεηαπνιίηεπζε ην 1974 βξήθε ηε βαζηιηθή πεξηνπζία αλαγθαζηηθά
απαιινηξησκέλε κε βάζε ην άξζξν 134 ηνπ ρνπληηθνχ ζπληαγκαηηθνχ θεηκέλνπ ηνπ
1973 θαη ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 225/73. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο είρε θεξπρζεί θαη
είρε ζπληειεζηεί ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε.
ηε ζπλέρεηα, ε κεηαπνιίηεπζε, κε ηελ θαηαζηαηηθή ζπληαθηηθή πξάμε ηεο 1.8.74,
κε βάζε ηελ νπνία εθδφζεθε ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 72/74, εμάξηεζε ηελ
ηχρε ηεο βαζηιηθήο πεξηνπζίαο απφ ηελ έθβαζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο γηα ηε κνξθή
ηνπ πνιηηεχκαηνο. Γελ απέδσζε ηελ πεξηνπζία απηή, σο ηδησηηθή πεξηνπζία, ζηνλ
έθπησην βαζηιηά θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σελ έζεζε ππφ εηδηθή θεδεκνλία, αθξηβψο
επεηδή γλψξηδε ην εηδηθφ λνκηθφ θαζεζηψο ηεο απαιινηξίσζεο θαη αλέκελε ηελ
έθβαζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο. Σν δεκνςήθηζκα απέβε ππέξ ηεο αβαζίιεπηεο κνξθήο
ηνπ πνιηηεχκαηνο. Απηή ε απφθαζε έρεη ελζσκαησζεί ζην ζθιεξφ ππξήλα ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο πληάγκαηνο, πνπ δελ ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε. Δίλαη
ηζρχνλ δίθαην. Δίλαη ηζρχσλ ζπληαγκαηηθφο θαλφλαο. Άξα απηή ηε ζηηγκή, εθ ηνπ
πληάγκαηνο, ε ιεγφκελε βαζηιηθή πεξηνπζία εμαθνινπζεί λα είλαη αλαγθαζηηθά
απαιινηξησκέλε ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Κη απηφ αθνξά ηελ αθίλεηε θαη ηελ
θηλεηή πεξηνπζία, ε νπνία ζηε κεγάιε ηεο πιεηνςεθία έρεη δηαθχγεη ζην εμσηεξηθφ,
ζχκθσλα κε ην γλσζηφ αζηπλνκηθφ ζξίιεξ πνπ παίρηεθε ζην Σαηφη. Απηφ ην δήηεκα,
καδί κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ έθπησηνπ βαζηιηά
θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζα ξπζκηζηνχλ κε εηδηθφ λνκνζέηεκα.
Θπκίδσ ηνχην κφλν, φηη ππφ ην χληαγκα ηνπ 1952, ν βαζηιηάο ήηαλ Έιιελαο σο
βαζηιηάο θαη φρη σο πνιίηεο. Ζ απψιεηα ηεο βαζηιηθήο ηδηφηεηαο, δελ ηνλ κεηαθέξεη

ζηελ ηάμε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ θαηά ηξφπν απηφκαην θαη απηνλφεην. ια απηά
φπσο ην φλνκα, ην δηαβαηήξην, ην εηδηθφ πξνζσπηθφ θαζεζηψο πνπ ξπζκηδφηαλ κε
εηδηθφ λφκν, πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ έζησ ηψξα, παξ' φηη απηή ε ξχζκηζε έπξεπε λα
έρεη γίλεη ήδε απφ ην 1974.
Καη κηα θνπβέληα αθφκα σο πξνο ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο, πνπ
ην απεχζπλε σο εξψηεκα ν θ. Μεηζνηάθεο. Δθείλν πνπ πξνέρεη, φπσο γλσξίδεηε θαη
φπσο ηφληζε ήδε ν θχξηνο Τπνπξγφο Πξνεδξίαο, ν θ. Πεπνλήο, είλαη ε εθαξκνγή θαη
ν ζεβαζκφο ηνπ πληάγκαηνο. Ζ εμάληιεζε ησλ κεγάισλ ξπζκηζηηθψλ πεξηζσξίσλ
πνπ αθήλεη ζηνλ θνηλφ λφκν, πνπ αθήλεη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο, πνπ αθήλεη
ζηελ θαλνληζηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο, ην ηζρχνλ χληαγκα. Γελ κπνξεί φκσο λα
απνθιεηζηεί -φηαλ δηαζέηεη ην ΠΑΟΚ κηα ηέηνηα πιεηνςεθία- ζηελ πξννπηηθή ηνπ
ρξφλνπ, ην δήηεκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο. Μφλν πνπ ηα κεγάια
θεθάιαηα ηεο αλαζεψξεζεο, δελ είλαη απηά πνπ πξνζδηφξηζε ν θχξηνο Αξρεγφο ηεο
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο.
Σα κεγάια θεθάιαηα είλαη ε κεγαιχηεξε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ησλ
αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Δίλαη ε ξχζκηζε ηεο δηθαζηηθήο αλεμαξηεζίαο, ε παξνρή
πξφζζεησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
αλεμαξηεζίαο ησλ δηθαζηψλ. Καη είλαη βεβαίσο ε αλαβάζκηζε ηεο Βνπιήο κε ηελ
ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο εθάζηνηε αληηπνιίηεπζεο.
ηφρνο ηεο Κπβέξλεζεο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο
ησλ ζεζκψλ. Δίλαη ε επαλφξζσζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Καη είκαη βέβαηνο φηη θαη νη
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο θαη νη αγνξεχζεηο ησλ κειψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ
Τθππνπξγψλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ
ΠΑΟΚ δίλνπλ απηφλ ηνλ ηφλν ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο ζνβαξφηεηαο θαη ηεο ζεζκηθήο
πξννπηηθήο. Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο ησλ Δζσηεξηθψλ έρεη
ην ιφγν.
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): Κχξηε
Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, νη εθινγέο ζεκαηνδφηεζαλ κία λέα επνρή
θαη γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Μηα επνρή πνπ έρεη ήδε αιιάμεη εδψ θαη πνιχ θαηξφ
ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, θάηη ην νπνίν ε Νέα Γεκνθξαηία -ε πξνεγνχκελε
ειιεληθή θπβέξλεζε- αιιά θαη νιφθιεξε ε παξάηαμε ηεο Γεμηάο ζηνλ Σφπν καο, δελ
ην αληειήθζε. Γη' απηφ άιισζηε επηρείξεζε κε μεπεξαζκέλεο ζπληαγέο ηνπ
θαηαξξένληνο αλά ηελ Δπξψπε λενθηιειεπζεξηζκνχ λα ρεηξαγσγήζεη ηελ ειιεληθή
θνηλσλία ειπίδνληαο φηη κέζα απφ απηφ ην επηθάιπκκα ζα έθξπβε ηνπο πξαγκαηηθνχο
ηαμηθνχο ζθνπνχο ηεο, λα ππεξεηήζεη ηνπο ιίγνπο ζε βάξνο ησλ πνιιψλ, λα
εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, βάδνληαο ζην πεξηζψξην ηελ
κεγάιε ιατθή πιεηνςεθία θαη επηβάιινληαο ζηα 4/5 ηνπ Διιεληθνχ Λανχ ηελ βίαηε
πξνζαξκνγή ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ησλ 2/3, φπνπ νη πνιινί πιεξψλνπλ θαη νη
ιίγνη λέκνληαη.
Βέβαηα ήηαλ έλα απνηπρεκέλν επηρείξεκα. Καηέιεμε ζηελ ηηκσξία απφ ηνλ
Διιεληθφ Λαφ απηήο ηεο επηρείξεζεο πνιηηηθήο εμαπάηεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Γπζηπρψο, φκσο, πιήξσζε ν Σφπνο. Φζάζακε ζηα εζληθά
ζέκαηα ζην φξην ηεο εζληθήο ήηηαο. Γηαιχζεθε ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο Υψξαο.
Δπηρεηξήζεθε ην μεπνχιεκα ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ. Καηαζηξάθεθε ε θνηλσληθή
ζπλνρή. Με κία ιέμε, ν Λαφο έκεηλε πίζσ, ε Διιάδα έκεηλε πίζσ θαη έηζη ην
απνηέιεζκα ζηηο 10 Οθηψβξε είρε έλα ηξηπιφ κήλπκα. Ήηηα νινθιεξσηηθή ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ, ησλ ηδεψλ θαη ησλ απφςεψλ ηνπ. Ήηηα ηεο Γεμηάο, ηεο
ζπληεξεηηθήο θαη ηεο λενζπληεξηηηθήο παξάηαμεο κε νπνηνδήπνηε πξνζσπείν θαη αλ

απηή ήζειε εθθξαζζεί, γηαηί ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη ε ίδηα πνιηηηθή ε νπνία
εθθξάδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ νιίγσλ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιιψλ. Καη
δελ είλαη ζέκα πξνζψπσλ, επηινγψλ ή ζρεκάησλ. Καη κηα πνπ ε Νέα Γεκνθξαηία
βξίζθεηαη ελφςεη εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, εκείο ζέινπκε λα πξνηξέμνπκε θαη λα
πνχκε απφ ηψξα ζηνλ Διιεληθφ Λαφ πψο νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνζψπσλ δελ
αιιάδεη ηελ πνιηηηθή ζαο, πνπ είλαη κηα πνιηηηθή αληηιατθή, κηα πνιηηηθή εηο βάξνο
ηεο κεγάιεο ιατθήο πιεηνςεθίαο θαη πξνο φθεινο ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. Καη απηφ είλαη ην κήλπκα ζηηο εθινγέο ζηηο 10 Οθηψβξε.
Ο Λαφο επέιεμε ηνλ άιιν δξφκν. Ο Λαφο επέιεμε ηελ άιιε πνιηηηθή. Ο Λαφο
ζπκθψλεζε θαη ζπγθξνηήζεθε κία λέα θνηλσληθή θαη πνιηηηθήο πιεηνςεθία, ε νπνία
ζηξαηεχεηαη ζηελ πξφηαζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο πνπ θαηάζηξσζε πξνεθινγηθά ην
ΠΑΟΚ θαη ζηεξίδεη ηηο επί κέξνπο πνιηηηθέο. Πνπ κε ιηηφηεηα, ζαθήλεηα θαη
ζηγνπξηά θαηέζεζε πξνρζέο ην βξάδπ ν Πξσζππνπξγφο ζηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ
δειψζεηο δεηψληαο ηελ έγθξηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Γηα λα νξηνζεηήζνπκε πιένλ ζε
κία λέα βάζε ηελ λέα ζχγρξνλε θνηλσληθή πνξεία ηεο Διιάδαο, ησλ Διιήλσλ, ηνπ
Διιεληζκνχ. Μηα πνξεία πνπ έρεη αλάγθε ζήκεξα ν Σφπνο πεξηζζφηεξν απφ
ν,ηηδήπνηε άιιν ζην παξειζφλ θαη γηα λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε, ηελ παξαθκή θαη ηελ
θαζπζηέξεζε πνπ καο άθεζε ε Νέα Γεκνθξαηία, πάλσ απφ φια φκσο γηα λα κπνχκε
ζε κία λέα ζχγρξνλε, δπλακηθή ηξνρηά αλάθακςεο, μαλαδσληαλέκαηνο ηεο
νηθνλνκίαο, ελίζρπζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, θηλεηνπνίεζεο ηνπ ιανχ ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο, έηζη ψζηε ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα
νη πνιίηεο, νη θνξείο πνπ ηνλ εθθξάδνπλ, νη παξαγσγηθέο ηάμεηο λα αηζζαλζνχλ φηη
μαλακπαίλνπλ ζην πξνζθήλην ησλ εμειίμεσλ.
Μία λέα πνξεία πνπ ζα απαληήζεη ζπγρξφλσο ζηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθήο
ππεξάζπηζεο ησλ εζληθψλ δηθαίσλ θαη δεχηεξνλ ζηε δπλαηφηεηα λα μεθχγνπκε απφ
ηελ χθεζε, απφ ηελ παξαθκή θαη λα κπνχκε επηηέινπο ζε κηα πνξεία αλάθακςεο,
αλάπηπμεο, αλαδσνγφλεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη αμηνπνίεζεο ησλ
παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Σξίην, λα απνθαηαζηαζεί ην θξάηνο δηθαίνπ, ε θνηλσληθή
δηθαηνζχλε θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα κηα ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα ηνπ Διιεληθνχ Λανχ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε.
Βέβαηα, νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο ήηαλ θαη ζαθείο θαη
ζπγθεθξηκέλεο. Θα ήζεια ηψξα λα απαληήζσ ζε κηα πξνζπάζεηα πνπ έγηλε απφ ηε
κεξηά ηνπ Αξρεγνχ ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο πνπ ππεζηήξημε φηη ην
ΠΑ.Ο.Κ. έξρεηαη λα αθνινπζήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Ννκίδσ φηη
ε ηαξαρή θαη ε ζχγρπζε απφ ηελ έθηαζε ηεο ηξνκαθηηθήο εθινγηθήο ήηηαο, ίζσο
δηθαηνινγεί ηελ πξνζπάζεηα λα θαηεγνξεζεί ην ΠΑ.Ο.Κ. φηη δήζελ πινπνηεί ηελ
πνιηηηθή πνπ πξφζθαηα κε ηφζν εληππσζηαθφ ηξφπν θαηαςεθίζζεθε.
Ση ζρέζε φκσο κπνξεί λα έρεη ε εζληθή ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ εζληθψλ δηθαίσλ κε ηελ εζληθή ήηηα ζην ζέκα ησλ θνπίσλ, κε ηελ
ππνβάζκηζε θαη πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ Κππξηαθνχ, κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο
Διιάδνο ζηα Βαιθάληα, κε ηελ αδπλακία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα επηιχζεη θαη λα
πξνσζήζεη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε νπνηνδήπνηε εζληθφ ζέκα; Δίλαη ξηδηθά
αληίζεηεο απηέο νη πνιηηηθέο απέλαληη ζηε ινγηθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ θαη ηεο
δηαηήξεζεο δηεζλψλ ηζνξξνπηψλ, πνπ ήηαλ ν βαζηθφο θαηεπζπληήξηνο άμνλαο ηεο
εγεζίαο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο αλεμάξηεηα απφ πξφζσπα. Δκείο ζε απηή ηε ινγηθή
αληηπαξαζέηνπκε ηελ νινθιεξσκέλε εζληθή ζηξαηεγηθή ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδνο θαη δηαηππψλεη ζαθέζηαηα πξνο πάζα
θαηεχζπλζε θαη ηδηαίηεξα πξνο ηνλ επξσπατθφ ρψξν φηη ε Διιάδα έρεη ζαθή,
νινθιεξσκέλε ζέζε. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη ζηε βάζε κηαο εηξεληθήο πνξείαο, σο
ψξηκε θαη ππεχζπλε δχλακε λα είκαζηε ζπληειεζηήο εηξήλεο, αζθάιεηαο θαη

ζπλεξγαζίαο, Οηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζηα Βαιθάληα. Θα
αμηνπνηήζνπκε ηα ζπγθξηηηθά καο πιενλεθηήκαηά καο εμαζθαιίδνληαο πξψηα απ'φια
ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή. Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην ζα εγγπεζνχκε ηελ αληηζηξνθή
ησλ αξλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ εγθισβηζκφ ησλ εζληθψλ ζεκάησλ ζηνλ νπνίν καο
νδήγεζε ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Ήηαλ έλαο εγθισβηζκφο πνπ είρε έλα
πιαζηφ δίιεκκα: Ή αλαγλψξηζε σο ιαβνκαθεδνλία ή de facto αλαγλψξηζε κε ηελ
νλνκαζία "Μαθεδνλία" κε ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ επηρεηξνχληαη απφ πνιιέο πιεπξέο.
Γελ έρνκε ινηπφλ θακία ζρέζε κε ηελ ΝΓ ζηε πνιηηηθή καο ζηα εζληθά ζέκαηα, αιιά
νχηε θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Ζ πξφηαζή καο αληί ηεο χθεζεο, ηεο
ζηαζηκφηεηαο, ησλ ειιεηκκάησλ, ηεο πςειήο αλεξγίαο, ηνπ μεπνπιήκαηνο ηνπ
εζληθνχ πινχηνπ θαη ηεο κνλφπιεπξεο ιηηφηεηαο ηεο ΝΓ, είλαη αλάθακςε,
αλαδσνγφλεζε, επέθηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ θαη
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα φισλ ησλ δπλάκεσλ. Καη κέζα απφ ηε δηεχξπλζε ηεο
παξαγσγηθήο βάζεο ζα έρνπκε αλαδηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ
αλαθαηαλνκή ηνπ παξαγσγηθνχ πινχηνπ πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
θνηλσληθή ζπλνρή θαη δηθαηνζχλε παξάιιεια ζε κηα πνξεία.
Σξίηνλ, ηη ζρέζε έρεη ε δηάιπζε θαη ην μεπνχιεκα θαη ε θαηαζηξνθή ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Νέα Γεκνθξαηία ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα κε
ηελ νινθιεξσκέλε πξφηαζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ ΠΑΟΚ, γηα πγεία, γηα
παηδεία, γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Σειηθά λα ξσηήζσ - αλεμάξηεηα απφ ηηο
δηαθνξέο ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο, πάλσ απ' φια ηη ζρέζε έρεη ε πνιηηηθή ηνπ
ΠΑΟΚ, γηα απνθέληξσζε, ελδπλάκσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, αλαβάζκηζε
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αμηνπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπγθξφηεζεο ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, ελίζρπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δπλαηφηεηαο ζε ηνπηθφ
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο,
αμηνπνηψληαο ζπλνιηθά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ γηα ηνπο πνιίηεο, κε ην
ζπγθεληξσηηζκφ, απηνθξαηνξηθνχ θαη αλαρξνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ κηα ζεηξά
απφ επίιεθηα ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, επέβαιαλ ηειηθά ζην ηνκέα ηεο
απνθέληξσζεο, ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πξνσζψληαο απνθιεηζηηθά,
ηελ εμνπζία ζε θεληξηθφ επίπεδν ζηα ρέξηα ησλ νιίγσλ. Γηφηη κφλν έηζη κπνξνχζαηε
λα δηαρεηξηζηείηε κηα αληηιατθή πνιηηηθή, κηα πνιηηηθή εηο βάξνο ηνπ Λανχ, ε νπνία
βέβαηα γηα λα κπνξέζεη λα πεξάζεη, ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη κφλν απφ νξηζκέλα ζεκεία
θνξπθήο. Καη θνβάηαη ηε καδηθή ζπκκεηνρή ηεο ιατθήο βάζεο, ησλ πνιηηψλ, ηε
δεκνθξαηηθή εθπξνζψπεζε. Φνβάηαη ηηο νξγαλσκέλεο παξεκβάζεηο θνηλσληθψλ
ζπλφισλ. Γελ κπνξεί λα ζηαζεί ζε έλα δεκνθξαηηθφ δηάινγν θαη ζε κηα εηιηθξηλή
ζπλεξγαζία ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, ησλ ειιεληθψλ
θνηλσληθψλ θνξέσλ κε κηα ιέμε.
Να ινηπφλ ε λέα επνρή πνπ μεθίλεζε απφ ηηο 11 Οθησβξίνπ θαη πνπ απνηειεί, φπσο
δήισζε ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ, κηα λέα θνηλσληθή πνξεία ζηελ νπνία απαηηείηαη
εζληθή ζπζηξάηεπζε φισλ. Αιιά κε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, κε πξνηεξαηφηεηεο θαη
ηεξαξρήζεηο, γηα λα νδεγήζνπκε ηε ρψξα ζε ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε έμνδν
απφ ηε ζεκεξηλή θξίζε, πάλσ απφ φια φκσο ζε κηα κνληκφηεξε αλνδηθή πνξεία
αλφξζσζεο θαη πνξείαο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο κε ην επξσπατθφ επίπεδν.
Ζ κεγάιε ηνκή πνπ δεζκεχεηαη ε Κπβέξλεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη κε ηελ εθινγή ηεο
δεπηεξνβάζκηαο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1994 καδί κε ηηο
εθινγέο γηα ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο είλαη κηα ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη
εκβέιεηαο ηνκή.
Πάλσ απφ εθαηφ ρξφληα ζπδεηάκε ζηελ Διιάδα ηε δπλαηφηεηα πεξηθεξεηαθήο
ζπγθξφηεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ήξζε ε ψξα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, λα γίλεη
πξαγκαηηθφηεηα απηή ε ηζηνξηθή αλάγθε.

Γελ είλαη απιά ζέκα εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1994. Τπάξρεη
δέζκεπζε. Μεζαχξην ζην ζπλέδξην ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
είκαη έηνηκνο λα θαηαζέζσ νινθιεξσκέλε πξφηαζε λφκνπ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα
ιεηηνπξγήζεη νινθιεξσηηθά ζε απνθεληξσκέλε βάζε κε πιήξεηο αξκνδηφηεηεο θαη
εμνπζίεο ε Γεπηεξνβάζκηα Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ).
Μέζα απφ ην δηάινγν απηφ κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ζα
νξηζηηθνπνηεζεί ην ζρέδην εθαξκνγήο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ΣΡΑΣΖ ΚΟΡΑΚΑ: Με ην λφκν πνπ ςεθίζηεθε ηη ζα θάλεηε;
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): Ο λφκνο,
αγαπεηέ ζπλάδειθε, φπσο γλσξίδεηε, είλαη λφκνο επίζεο ηνπ ΠΑΟΚ, ν 1622 ...
ΣΡΑΣΖ ΚΟΡΑΚΑ: ρη γηα εθείλνλ, γηα ηνλ λφκν ηεο Οηθνπκεληθήο κίιεζα.
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): ... θαη ελ
ζπλερεία επηθπξψζεθε γηα κηα αθφκε θνξά ζην ζχλνιφ ηνπ κε ηελ ςήθηζε απφ ηε
Βνπιή επί νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο, ην 1989.
ΣΡΑΣΖ ΚΟΡΑΚΑ: Άιιν απηφ, δελ έρεη θακία ζρέζε.
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): Δίρε έλα
κεγάιν κεηνλέθηεκα. Παξέπεκπε ζε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Καη επεηδή ππάξρεη
πάληνηε ακθηβνιία, αλ θάπνηε απηά ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ζα βγνπλ, γη' απηφ
εκείο πξνρσξνχκε ζε κηα ππέξβαζε μεθαζαξίδνληαο ηα πξάγκαηα. Θα θέξνπκε κεηά
ζην πλέδξην Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ νινθιεξσκέλε πξφηαζε
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε φιεο ηηο
αξκνδηφηεηεο. πγθεθξηκέλεο, ζαθείο, θαζαξέο, -λα κελ ππάξρεη θακία ακθηβνιίαψζηε λα ιεηηνπξγήζεη πξαγκαηηθά κεηά ηηο εθινγέο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1994, πιήξσο
θαη νπζηαζηηθά ε απνθεληξσκέλε Γεπηεξνβάζκηα Απηνδηνίθεζε. Απηφ είλαη ην
κήλπκα, απηή είλαη ε επηινγή καο, απηή είλαη ε δέζκεπζή καο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ).
Βέβαηα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ειπίδσ λα ζπκθσλήζεηε καδί κνπ, φηη ην αληηθείκελφ
καο εδψ, δελ κπνξεί λα είλαη, ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ, νη
επηκέξνπο εμεηδηθεχζεηο θαη ξπζκίζεηο. Δθείλν, φκσο, ην νπνίν θαινχκαζηε λα
ζπκθσλήζνπκε, είλαη, αλ θαη ζε πνην βαζκφ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη, σο πνιηηηθνί
θνξείο, σο Κφκκαηα, δεκνθξαηηθνί ζεζκνί ηεο θνηλσλίαο, λα ζηεξίμνπκε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζεζκνχ. Γηφηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ε νινθιεξσκέλε, ε
πιήξεο, δελ ζεκαίλεη απιά θαη κφλν ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο. Γελ ζεκαίλεη απιά
θαη κφλν θαηνρχξσζε ηεο Γεκνθξαηίαο. εκαίλεη πάλσ απ' φια έλα δηαθνξεηηθφ
ηξφπν πνιηηηθήο δξάζεο θαη παξέκβαζεο γηα φινπο καο, απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα
ηεο θνηλσλίαο. Γηαηί ζεκαίλεη φηη πιένλ ζην επίπεδν ηνπ Ννκνχ θαηαξγνχληαη νη
εθπξφζσπνη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. εκαίλεη φηη ππάξρνπλ εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη
ηνπ Λανχ, πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο δηαρείξηζεο φισλ ησλ ζεκάησλ ηνπηθήο,
ιατθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο εμνπζίαο θαη φηη, βέβαηα,
δηαζθαιίδνληαη νη πφξνη. ρη κφλν νη αξκνδηφηεηεο, φρη κφλν ε απνθέληξσζε
εμνπζίαο, αιιά νη νηθνλνκηθνί πφξνη, πνπ είλαη αλάγθε -θαη γη' απηφ αθξηβψο ζα
ππάξμεη εηδηθφ λνκνζρέδην- μεπεξλψληαο ηελ απηνηέιεηα πνπ θαηνρπξψζακε κε ηνλ
1828 ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, φζνλ αθνξά ηα έζνδα, αλεμάξηεηα ηεο επίζεζεο
ηελ νπνία δέρζεθε ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ ηελ
Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Δίλαη ηξνκαθηηθφ απηφ πνπ βξήθα -επηηξέςηε
κνπ κηα κηθξή παξέλζεζε- ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. Γλσξίδεηε φηη απηή ηε ζηηγκή
200 δηζ. δξαρκέο δηεθδηθνχλ νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα,
απέλαληη ζηελ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο γηα απαξάδεθηεο
αληηζπληαγκαηηθέο θαη παξάλνκεο παξαθξαηήζεηο πφξσλ, πνπ ν 1828 είρε πξνβιέςεη

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ΟΣΑ; ην φλνκα θάπνησλ απζαίξεησλ επηινγψλ, θάπνησλ
απζαίξεησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, θαηαθξαηνχλην νη πφξνη, πνπ βάζεη ηνπ λφκνπ
είραλ εθρσξεζεί απνθιεηζηηθά ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα, βάζεη ηνπ πληάγκαηνο,
βέβαηα. Αιιά δπζηπρψο δελ καο ζπλήζηζε ε Νέα Γεκνθξαηία ζε ιεηηνπξγίεο πνπ λα
ζέβνληαη νχηε ην χληαγκα, νχηε ηνλ λφκν, έζησ θαη αλ κηιάκε γηα έλα δεκνθξαηηθφ
ζεζκφ, φπσο είλαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γη' απηφ άιισζηε θαη πιήξσζε ε Νέα
Γεκνθξαηία, γη' απηφ θαη ηηκψξεζε ν Διιεληθφο Λαφο απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Απηφ,
φκσο, πνπ έρεη ζεκαζία, είλαη λα βξνχκε πξάγκαηη απφ ηψξα, μεθάζαξα, κε πνην
ηξφπν ε νηθνλνκηθή επάξθεηα ζην επίπεδν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζα δηαζθαιηζζεί, ρσξίο λα εμαξηάηαη νχηε απφ ηηο επηινγέο ηνπ
νπνηνπδήπνηε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, νχηε απφ ηελ ειεεκνζχλε ηνπ νπνηνπδήπνηε
άιινπ θπβεξλεηηθνχ ζηειέρνπο, σο απηνηειείο πφξνη πνπ ηφζν ζε επίπεδν Ννκνχ,
κέζα απφ ηα λνκαξρηαθά ηακεία, φζν φκσο θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, κέζα απφ ηα
πεξηθεξεηαθά ηακεία, ηα νπνία ζα έρνπλ ηελ επζχλε, φρη κφλν γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζρεδηαζκέλε αλάπηπμε ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Δθεί, ινηπφλ,
πνπ ζπλαληάηαη ν εζληθφο πξνγξακκαηηζκφο, αιιά θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο
ηνπηθήο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, λα ππάξρνπλ επαξθείο πφξνη, κέζα απφ
αληίζηνηρα ηακεία, πνπ ζα δεζκεχνπλ απφ ηελ αξρή ηνπο αληίζηνηρνπο πφξνπο, ψζηε
λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη ν
αλαβαζκηζκέλνο θξαηηθφο εθπξφζσπνο ζηελ πεξηθέξεηα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο
πεξηθέξεηαο, κηα πνπ πέξαλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ, ζπληνληζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ
παξειζφληνο, ζα εληζρπζεί θαη κε λέεο απνθεληξσκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ θεληξηθνχ
θξάηνπο.
ΑΝΓΡΔΑ ΛΔΝΣΑΚΖ: Γελ ζα εθιέγεηαη απηφο.
ΑΠΟΣΟΛΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ (Τπ. Δζσηεξηθψλ): Χο
θξαηηθφο εθπξφζσπνο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, πνπ πιένλ ζηακαηάεη ζην επίπεδν ηεο
πεξηθέξεηαο, αιιά κε ηε δπλαηφηεηα λα παληξέςνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε κε ηηο
απνθεληξσκέλεο λέεο εμνπζίεο ηνπ θξάηνπο, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη πιένλ ν πνιίηεο
λα πάεη ζηελ Αζήλα, ή ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά λα έιζεη ην θξάηνο κε απηέο ηηο
εμνπζίεο, πνπ πξέπεη λα δηαηεξήζεη ζηελ επφκελε πεξίνδν δηακφξθσζεο ηνπ ζεζκνχ,
ζην επίπεδν πεξηθέξεηαο, ψζηε λα έρνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε,
δεκνθξαηηθφηεξε, αιιά θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά απηνχ ηνπ λένπ
ζπζηήκαηνο απνθεληξσκέλεο ζπκκεηνρηθήο πνιηηείαο, πνπ πηζηεχνπκε πσο απνηειεί
ηε ζχγρξνλε απάληεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηελ θξίζε, ηελ παξαθκή θαη ηελ
θαζπζηέξεζε πνπ καο νδήγεζε ν ζπγθεληξσηηζκφο, ν αλαρξνληζκφο ηεο
λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθήο.
Δίλαη βέβαην φηη ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε κηαο ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο κνξθήο,
ρξεηάδεηαη ελίζρπζε ζηξαηεγηθά αιιά θαη πνιηηηθά. Υξεηάδεηαη ηελ πιήξε ζηήξημε
απφ ηελ Πνιηηεία, απφ ηελ Κπβέξλεζε, αιιά θαη απ' φινπο ηνπο δεκνθξαηηθνχο
πνιηηηθνχο θνξείο. Καη γη' απηφ είλαη πξάγκαηη κηα πνξεία πνπ θξηλφκαζηε θαη ζα
θξηζνχκε φινη.
Σν 12κελν κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1994, πνπ ζα θξηζνχκε κέζα απφ κία ζεηξά
καδηθέο δηαδηθαζίεο ζην επίπεδν ηνπ λνκνχ, ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο, ζην επίπεδν
ζπλεδξίσλ καδηθψλ θνξέσλ λα μεθαζαξίζνπκε ηελ ζέζε καο πάλσ ζ' απηφλ ηνλ
ζεζκφ, απεπζχλσ θάιεζκα ζ' φινπο ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο λα μεθαζαξίζνπλ ηε ζέζε
ηνπο.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Α' Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο
θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΚΡΖΣΗΚΟ.)
Να ζηεξίμνπλ ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο δεκνθξαηηθήο δνκήο ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη επηπιένλ λα ζηεξίμνπκε θαη κε άιινπο ηξφπνπο απηνχο ηνπο

λένπο ζεζκνχο ζην λνκφ θαη ζηελ πεξηθέξεηα πνπ ζθνπεχνπκε φινη καδί λα
πξνσζήζνπκε. Καη απηή ε λέα κνξθή ζηήξημεο πεξλάεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ
εκπηζηνζχλε ηελ νπνία πξέπεη λα δψζνπκε ζηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη ζα θιεζνχλ
λα βνεζήζνπλ ζην ζηέξησκα απηνχ ηνπ λένπ ζεζκνχ.
Καη ηνχην έρεη κεγάιε ζεκαζία δηφηη, φπσο μέξεηε, ε πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο δελ είλαη κφλν ζέκα δεκνθξαηίαο, είλαη πάλσ απ' φια ζέκα
απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηε ζπιινγηθή αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηνπ Σφπνπ.
Δίλαη πάλσ απ'φια ζέκα νξζνινγηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ
ηνπ παθέηνπ Νηειφξ, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη
ηνπηθψλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ιχζε. Άξα ρξεηάδεηαη νη
εθπξφζσπνη ησλ θνκκάησλ, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζ' φια απηά ηα ζεζκηθά
επίπεδα ηνπ λένπ ζεζκνχ είηε ζην λνκφ, είηε ζηε πεξηθέξεηα, λα ζηεξίμνπλ ηε
παξνπζία ηνπ λένπ ζεζκνχ, λα ζηεξίμνπλ ηελ ηθαλφηεηα παξέκβαζήο ηνπ, είηε φζνλ
αθνξά ηε δηεθδίθεζε ησλ πφξσλ είηε φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ
θαη λνκαξρηαθψλ πξνγξακκάησλ. Γηφηη βέβαηα ε Απηνδηνίθεζε δελ κπνξεί λα
παξακείλεη απιά θαη κφλν ζην παξαδνζηαθφ, πνπ θαηνρπξψζακε απφ ην 1988, εηδηθφ
αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, (ΔΑΠΣΑ) ην νπνίν ηφηε μεθίλεζε θηιφδνμα κε 65 δηζ.
δξαρκέο. Γπζηπρψο ζην δξφκν εγθαηαιείθζεθε θαη απηή ηε ζηηγκή είλαη θάπνπ ζηνλ
αέξα.
Δπίζεο, ππάξρεη κία ηεξάζηηα επζχλε ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο θνηλφηεηεο, αιιά θαη
ζηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα λα πξνρσξήζνπλ ην γξεγνξφηεξν δπλαηφλ ζηελ
εμεηδίθεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, πνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ
παθέηνπ Νηειφξ 2 έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπκε. Καη εδψ πξάγκαηη
ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλεξγαζία θαη ε θνηλή πξνζπάζεηα. Γελ είλαη ηφπνο
θνκκαηηθήο αληηδηθίαο. Γηα λα έρνπκε άκεζν θαη νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα, γηα λα
κπνξέζνπκε ζηελ 7εηία πνπ έρνπκε κπξνζηά καο λα αμηνπνηήζνπκε κε ηνλ
νξζνινγηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηνπο πφξνπο πνπ πξνζθέξεη απηή ηε
ζηηγκή ην παθέην Νηειφξ 2, ε ειιεληθή πεξηθέξεηα θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
πξέπεη λα βξνπλ θαη λα εληζρπζνχλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα έρνπλ έλα εηδηθφ βάξνο.
ε ηειηθή αλάιπζε ε πνηφηεηα δσήο, ην πεξηβάιινλ, ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα
αλάπηπμεο, νη φξνη θίλεζεο-δσήο θαη δξάζεο ηνπ πνιίηε, ηεο λέαο θαη ηνπ λένπ, ηεο
γπλαίθαο θαη ηνπ άλδξα ζ' νιφθιεξε ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, ηελ μεραζκέλε
ειιεληθή πεξηθέξεηα, πνπ έρεη ην δηθαίσκα επηηέινπο μαλά λα κπεη ζην πξνζθήλην
ησλ πξννπηηθψλ απηνχ ηνπ Λανχ θαη απηνχ ηνπ Σφπνπ.
Ζ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πεξλά κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε, ηελ
νηθνλνκηθή ελίζρπζε, αιιά θαη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ησλ απνθεληξσκέλσλ
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ πνπ δεζκεχεηαη ε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ κε απηέο ηηο
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο λα πξνσζήζεη. Έηζη κφλν ζα κπνξέζνπκε λα μαλαδνχκε
δπλαηφηεηεο λα έρνπκε θαζαξέο ιίκλεο, λα έρνπκε θαζαξά πνηάκηα, λα έρνπκε
θαζαξέο ζάιαζζεο. Έηζη κφλν ζα μαλαβξνχκε ηε δπλαηφηεηα λα ππάξμεη
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν ζηελ επαξρία, ηφζν ζηελ
πεξηθέξεηα, φζν φκσο θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα αθφκα θαη ζηελ Αζήλα θαη ζην
Λεθαλνπέδην, θάησ απφ απηέο ηηο ηξνκαθηηθέο ζπλζήθεο δσήο πνπ ηα ηειεπηαία 3
ρξφληα ρεηξνηέξεςαλ ηξνκαθηηθά θαη ην βιέπεη πιένλ κε ην γπκλφ κάηη ν Έιιελαο
πνιίηεο.
Γελ ρξεηάδνληαη νχηε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, νχηε αξηζκνί γηα λα θαηαιάβεη, φηη κε ηηο
ηξνκαθηηθά ιαλζαζκέλεο επηινγέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ έθαλε ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, δελ ππάξρνπλ πιένλ
φρη ηθαλνπνηεηηθνί, αιιά αλεθηνί φξνη δσήο θαη θίλεζεο ησλ πνιηηψλ ζηα κεγάια
αζηηθά θέληξα θαη ηδηαίηεξα ζην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο ρσξίο, λα ζεκαίλεη φηη θαη

ζηε Θεζζαινλίθε είλαη θαιχηεξεο νη ζπλζήθεο. Άξα, δελ είλαη δπλαηφλ -θαη γη' απηφ
άιισζηε θαηαςήθηζε ν Διιεληθφο Λαφο ηελ πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο- λα
πεξηκέλνπκε απφ ηα Τπνπξγεία λα ιχζνπλ απηά ηα ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη ζεκαζίαο
πξνβιήκαηα ησλ 80 δήκσλ ζην ιεθαλνπέδην ή ησλ 20 δήκσλ ζηελ επξχηεξε κείδνλα
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ή ζε νπνηεζδήπνηε άιιεο πεξηνρέο. Μφλν ε νπζηαζηηθή
απνθέληξσζε εμνπζηψλ, αξκνδηνηήησλ ζηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα, ζηα πεξηθεξεηαθά
ζπκβνχιηα θαη ζηα εθιεγκέλα φξγαλα δεπηεξνβάζκηαο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο
θαη ζην ιεθαλνπέδην, ζα δψζεη ηελ απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ βαζαλίδνπλ ηνπο
πνιίηεο ζήκεξα.
Καη ε ιχζε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, είλαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα λα ζηεξίμνπκε
απηέο ηηο ζεζκηθέο επηινγέο, λα ζηεξίμνπκε απηή ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε, απηφ ην
ζρεδηαζκφ, απηέο ηηο πξνηεξαηφηεηεο. Ο Διιεληθφο Λαφο έρεη θάλεη ηελ επηινγή ηνπ.
Σν 47%, ζηαζεξή πιεηνςεθία 4εηίαο, εγγπάηαη ηε ζηήξημε απηήο ηεο πνιηηηθήο.
Καινχκαζηε σο θφκκαηα, δεκνθξαηηθνί ζεζκνί απηήο ηεο θνηλσλίαο λα πξάμνπκε ην
δηθφ καο. Αλ βέβαηα, θάπνηνο έρεη άιιε πνιηηηθή, λα ηελ θαηαζέζεη. Γηθαίσκά ηνπ
είλαη λα πεη φηη έρεη άιιε πνιηηηθή.
Απφ εθεί θαη πέξα, λνκίδσ -θαη απεπζχλνκαη ζ' φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ζε φιεο
ηηο Πηέξπγεο- ζα θξηζνχκε απφ ηελ ηθαλφηεηά καο λα πάξνπκε ζαθή, μεθάζαξε ζέζε.
Ώξα γηα κηζφινγα, δελ ππάξρεη. Ο ρξφλνο ηξέρεη, νη αλάγθεο επείγνπλ, νη πεξηζηάζεηο
επηβάιινπλ δεκνθξαηηθή θηλεηνπνίεζε, εζληθή ζπζηξάηεπζε ζην κέγηζην δπλαηφ
βαζκφ, ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, γηα λα πεηχρνπκε, θαη ν Διιεληθφο Λαφο είλαη βέβαην
φηη ζα πεηχρεη. Δπραξηζηψ πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Έρσ ηελ ηηκή λα αλαθνηλψζσ ζην
ψκα, θχξηνη Βνπιεπηέο, φηη ν Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κε ηελ απφ 25-10-93
επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο νξίδεη σο αλαπιεξσηέο
Κνηλνβνπιεπηηθνχο Δθπξνζψπνπο ηνπ θφκκαηφο ηνπ θαηά ζεηξάλ ηνλ θ. ηέθαλν
Μάλν θαη ηελ θπξία Άλλα Φαξνχδα Μπελάθε.
Ο θ. Πεηζάιληθνο έρεη ην ιφγν.
ΦΗΛΗΠΠΟ ΠΔΣΑΛΝΗΚΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, θξίλνληαη νη
Πξνγξακκαηηθέο Γειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα θξίλεηαη θαη ε
Αληηπνιίηεπζε απηέο ηηο κέξεο. Καη πξάγκαηη, φπσο δηαπηζηψζακε φινη καο απφ ηελ
πιεπξά ηεο Αληηπνιίηεπζεο, ηδηαίηεξα ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, ε κφλε
αηηίαζε πνπ βξέζεθε λα θάλνπλ είλαη φηη είλαη δήζελ γεληθφινγεο ή αθεξεκέλεο νη
Πξνγξακκαηηθέο Γειψζεηο. Οη Πξνγξακκαηηθέο Γειψζεηο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην, ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη είλαη αξθνχλησο εμεηδηθεπκέλεο θαη
εμεηδηθεχνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ.
Αιιά ε Αληηπνιίηεπζε -δελ ζαο θξχβσ φηη παξαθνινχζεζα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
ηηο ηνπνζεηήζεηο ζρεδφλ φισλ ησλ νκηιεηψλ θαη απφ ηελ Αληηπνιίηεπζε- δπζηπρψο,
καο απνγνήηεπζε. Φαίλεηαη φηη δελ έρεηε αληηιεθζεί, θχξηνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο,
ζρεδφλ ηίπνηα απφ ηα φζα ζπλέβεζαλ θαη δελ έρεηε αληηιεθζεί θαη ην κήλπκα πνπ
έδσζε ν Διιεληθφο Λαφο πξηλ απφ 15 κέξεο ζηηο ηειεπηαίεο εθινγέο.
Οη ηνπνζεηήζεηο ζαο, ζα έιεγα ν πνιηηηθφο ζαο ιφγνο, ελψ ζα έπξεπε λα είλαη
εληειψο δηαθνξεηηθφο, είλαη έλαο ιφγνο απεξραησκέλνο, εκπαζήο, αιαδνληθφο.
Ξαλαθνχζακε γηα "γαιάδηα" θαη "πξάζηλα" θαθελεία δηα ζηφκαηνο ηνπ θ.
Μεηζνηάθε. "Σα γαιάδηα θαη πξάζηλα θαθελεία"! Σν εθεχξεκα ηεο 10εηίαο ηνπ 1980
ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο επαλέξρεηαη ελ έηεη 1993. Σαπηφρξνλα, βέβαηα, κέζα ζ' φια
απηά θάπνπ - θάπνπ ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ θαη πνιχ ζεκαληηθέο, ζνβαξέο νκνινγίεο.
Γελ ζαο θξχβσ φηη κε εμέπιεμε φρη σο Βνπιεπηή, αιιά σο πνιίηε απηήο ηεο Υψξαο,
απηφ πνπ άθνπζα απφ ηνλ θ. Μεηζνηάθε ζ' φ,ηη αθνξά ηελ ΑΓΔΣ. Γηαβάδσ απφ ηα

Πξαθηηθά: "Δηδηθά γηα ηελ ΑΓΔΣ" -ιέεη ν θ. Μεηζνηάθεο-" θχξηε Παπαλδξένπ, ζα
ήζεια λα κνπ δηεπθξηλίζεηε ηη ζεκαίλεη ε γξηθψδεο θξάζε φηη νη ζέζεηο ηνπ ΠΑΟΚ
είλαη γλσζηέο. Θα πιεξψζεηε ζηνπο ρξενθνπεκέλνπο Ηηαινχο ηα ρξήκαηα πνπ
έδσζαλ; Αλ ην θάλεηε, ζα ζαο επγλσκνλνχλ αησλίσο".
Μα είλαη δπλαηή ηέηνηα νκνινγία; Δίλαη φλησο κηα νκνινγία ηεξάζηησλ δηαζηάζεσλ.
Ο θ. Αλδξηαλφπνπινο καο κίιαγε ρζέο ην βξάδπ εδψ γηα ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, φηη
δελ είλαη θεξδνθφξεο θαη γηα ην φηη πνιχ θαιά έθαλε ε Νέα Γεκνθξαηία θαη
πξνρσξνχζε ζε απηφ ην μεπνχιεκα. Μα ν ίδηνο ν αθφκε Αξρεγφο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο -θαη εδψ ζα θάλσ κηα παξέλζεζε δηαθσλψληαο κε θάπνηνλ ζπλάδειθν
πνπ είπε φηη αθνχζακε ην θχθλεην άζκα ηνπ θ. Μεηζνηάθε, ηξνπάξην θαλνλαξρίαο
πξνο ηνπο ππνςήθηνπο δειθίλνπο ήηαλ ε νκηιία ηνπ θ. Μεηζνηάθε- νκνινγεί φηη ηελ
κεγαιχηεξε φρη απιά ειιεληθή αιιά επξσπατθή επηρείξεζε ηζηκέλησλ ηελ
μεπνχιεζαλ ζε ρξενθνπεκέλνπο Ηηαινχο. Ο Διιεληθφο Λαφο ζαθψο έρεη θαηαινγίζεη
ηηο πνιηηηθέο επζχλεο θαη πεξηκέλεη ηηο εμειίμεηο κε βάζε απηή ηελ πάξα πνιχ ζνβαξή
νκνινγία.
Γπζηπρψο ινηπφλ απν ηελ πιεπξά ηεο Αληηπνιίηεπζεο δελ ππήξμε ιφγνο επηπέδνπ.
Καη δελ έρεηε αληηιεθζεί -έρσ ηελ αίζζεζε- γηαηί ν Διιεληθφο Λαφο θαηεςήθηζε κε
απηφ ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηα πεπξαγκέλα ζαο. Σέιεησζαλ 4 πέηξηλα ρξφληα πξηλ
απφ 15 εκέξεο. ε θαλέλαλ απφ ηνπο ηνκείο δπζηπρψο δελ κπνξεί λα αλαθαιχςεη
θαλείο ζεηηθφ έξγν θαη θνβάκαη φηη ε Ν. Γ. μεθηλά ιάζνο θαη σο Αληηπνιίηεπζε γηα
κηα αθφκα θνξά. Με παιιηθαξηζκνχο ηνπ ηχπνπ "έλα πξψην κάζεκα ζα πάξεηε ζηηο
επεξρφκελεο επξσεθινγέο" είλαη θάζε άιιν παξά θαιφ μεθίλεκα.
Ο Διιεληθφο Λαφο απαηηεί ζνβαξφηεηα, ππεπζπλφηεηα, ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα, δελ αλακέλεη καγηθέο ιχζεηο, ρξεηάδεηαη δηαθάλεηα, αμηνθξαηία. Καη κηα
πνπ κηιάκε γηα αμηνθξαηία, άθνπζα ζηειέρε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα πξνθαινχλ
κεηά ηελ νκηιία ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηνπ θ.
Πεπνλή λα θαηαηεζνχλ ζηνηρεία γηα ηηο πξνζιήςεηο πνπ εγέλνλην πξνεθινγηθά. Γελ
ηα γλσξίδεηε; Θέιεηε λα ζαο πσ πνιχ ζπγθεθξηκέλα φηη ηελ Παξαζθεπή ην κεζεκέξη
πξν ησλ εθινγψλ πξνζιακβάλνληαλ θαη νξθίδνληαλ δαζνθχιαθεο γηα παξάδεηγκα
ζην λνκφ Καζηνξηάο -απηφ ηελ Παξαζθεπή ην κεζεκέξη- φπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο;
Γελ γλσξίδεηε φηη ζε απηήλ ηελ απαξάδεθηε πξνζπάζεηα εθκαπιηζκνχ ηεο λέαο
γεληάο έζηειλαλ νη Τπνπξγνί ζαο, νη Βνπιεπηέο ζαο, νη πνιηηεπηέο ζαο, νη ππνςήθηνη,
νη λνκάξρεο, δεθάδεο θαη εθαηνληάδεο παηδηά λα θέξλνπλ πηζηνπνηεηηθά απν ηελ
ηξαηνινγία γηαηί δήζελ ζα ηνπο δηφξηδαλ αγξνθχιαθεο; Καη, φπσο έιεγα
πξνεθινγηθά, κε απηήλ ηελ θφξα πνπ είραλ πάξεη ππήξρε ν θίλδπλνο ζε ιίγν λα
θπθινθνξνχλ κφλν αγξνθχιαθεο ζε λνκνχο φπσο ν λνκφο Καζηνξηάο. Δίλαη γλσζηά
απηά.
Γελ αληηιεθζήθαηε επίζεο φηη ε πνιηηηθή ζαο ηδηαίηεξα ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο,
ηελ ξαρνθνθαιηά ηεο παηξίδαο καο, ηηο είρε νδεγήζεη φρη απιά ζε ππαλάπηπμε, αιιά
ζε κηα πξσηνθαλή ππνβάζκηζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο; Αλεξγία, θηψρεηα, παληειήο
έιιεηςε επελδχζεσλ. Αθνχγακε πξηλ απν ην 1990 φηη ζα έξεαλ πνηακνί επελδχζεσλ
θαη απν θεθάιαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Αληί γηα απηφ ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο -θαη φρη
κφλν εθεί- είδακε λα ξένπλ πνηακνί ιαζξνκεηαλαζηψλ Αιβαλψλ πνπ αλέηξεςαλ ηελ
αγνξά εξγαζίαο θαη δεκηνχξγεζαλ έλα πξσηνθαλέο θιίκα αλαζθάιεηαο πνπ
εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα θαη είκαη βέβαηνο φηη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί ζα
πξνρσξήζνπλ γξήγνξα ζηελ ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ.
Ο θ. Μεηζνηάθεο καο έδηλε θαη ζπκβνπιέο εδψ, ηψξα, πξηλ απφ κηα εκέξα γηα ην ηη
πξέπεη λα θάλνπκε κε ηνπο ιαζξνκεηαλάζηεο. Να κελ ηνπο λνκηκνπνηήζνπκε, ιέεη,
φινπο. Καηαξρήλ ζα έπξεπε λα απνινγεζεί ε Νέα Γεκνθξαηία θαη ν θ. Μεηζνηάθεο
γηα ηνπο 400.000 ιαζξνκεηαλαζηψλ πνπ εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα κφλν απν ηελ πιεπξά

ηεο Αιβαλίαο. Ξέξεηε ηη ζεκαίλεη αλαζθάιεηα ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο; Να κελ
αηζζάλεηαη αζθαιήο ν πνιίηεο ζην ζπίηη ηνπ, ζην ρσξάθη ηνπ, ζην ρσξηφ ηνπ;
Καη βέβαηα απηή ε πνιηηηθή είρε νδεγήζεη ζε κηα αηκνξξαγία κεηαλάζηεπζεο. Δθαηφ
ρηιηάδεο κεηαλάζηεο απν ηελ Βφξεηα Διιάδα ζε 3,5 ρξφληα κφλν πξνο ηελ Γεξκαλία.
Δπηά ρηιηάδεο άηνκα είραλ θχγεη κφλν απν ην δηθφ κνπ λνκφ. ε έλα λνκφ πιεζπζκνχ
55.000 θαηαιαβαίλεηε ηη ζεκαίλεη λα αηκνξξαγεί κε 7.000 κεηαλάζηεο.
Καη ν πξψελ Τπνπξγφο Γεσξγίαο ν θ. Κνζθηλάο ήξζε εδψ θαη καο επαλαβεβαίσζε
φηη απμήζεθε ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ. Καιά, πνχ δνχκε, πνπ δνχζακε
φια απηά ηα ρξφληα; Αγλνείηε ηα απνχιεηα, ηα αδηάζεηα πξντφληα επί 3 νιφθιεξα
ρξφληα; Αγλνείηε ηελ δξακαηηθή κείσζε εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηψλ, ηελ δηάιπζε ησλ
ζπλεηαηξηζκψλ; Ζ πιήξεο απνηπρία ηεο πνιηηηθήο ζαο ήηαλ απηή πνπ νδήγεζε πνιχ
γξήγνξα -πξσηνθαλέο θαηλφκελν απηφ- ζε 3,5 ρξφληα, λα πεξάζεη κηα θπβέξλεζε
ζηελ Αληηπνιίηεπζε κε κηα ηέηνηα ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία γηα ην θπβεξλψλ ζήκεξα
Κφκκα.
Γη' απηφ, ινηπφλ, ζα πξέπεη κε πεξηζζφηεξε λεθαιηφηεηα, ζνβαξφηεηα θαη
απηνθξηηηθή λα μεθηλήζεηε θαη ηελ αληηπνιίηεπζή ζαο.
Οη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο δείρλνπλ, φηη κε πνιχ ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα
θαη κε θαιή πξνεηνηκαζία μεθηλάεη ην ΠΑ.Ο.Κ. Γηαβάζηε ην θπβεξλεηηθφ
πξφγξακκα. Γνπιέςακε θαιά απηά ηα 3,5 ρξφληα, φρη κφλν θάλνληαο αληηπνιίηεπζε,
αιιά επεμεξγαδφκελνη ρηιηάδεο ζηειέρε ηνπ ΠΑΟΚ θαη φρη κφλν ζηειέρε, αιιά θαη
εθπξφζσπνη παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαη επξχηεξα εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο απηφ ην
θπβεξλεηηθφ πξφγξακκα.
Καη εδψ ζα θάλσ κηα παξέλζεζε, θχξηε Νηθήηα Καθιακάλε, ζπκπαζέζηαηε θχξηε
Καθιακάλε, γηα λα ζαο κηιήζσ γηα ηα ζέκαηα ηεο Παηδείαο. Σν πξφγξακκά καο γηα
ηελ Παηδεία πξνβιέπεη αθξηβψο ηε κεηαηξνπή ηνπ Λπθείνπ ή αλ ζέιεηε ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν εθείλν πνπ ζα εμνπιίδεη ηα λέα παηδηά, φρη
κφλν κε γλψζεηο πνπ ζα νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ελφο απνιπηεξίνπ, έλα ραξηί ρσξίο
αληίθξπζκα, δελ δηαθσλνχκε θαζφινπ ζ' απηφ, αιιά ε επηδίσμή καο είλαη πξάγκαηη
λα εμνπιίδνληαη νη λένη ψζηε λα βγνπλ αξγφηεξα ζηε δσή, ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη
λα παιέςνπλ γηα λα θεξδίζνπλ ηε δσή ηνπο θαη λα κελ ζπλσζνχληαη εζαεί ζηνπο
πξνζαιάκνπο ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ. Τπνγξακκίδσ φηη ζεσξψ πξαγκαηηθή
επαλάζηαζε ηε δέζκεπζε ηνπ ΠΑΟΚ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην θπβεξλεηηθφ
πξφγξακκα κηα γηα πάληα λα ηειεηψζνπκε κε ην ξνπζθέηη, κε δηαδηθαζίεο αδηαθαλείο
θιπ.
Πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ην μεθίλεκα ηεο αμηνθξαηίαο κε ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ λένπ
νξγάλνπ πξνζιήςεσλ αλεμάξηεηνπ απφ θπβεξλήζεηο θαη θφκκαηα.
ΑΝΓΡΔΑ ΛΔΝΣΑΚΖ: Ση θνλδχιηα δηαζέηεηε γηα ηελ Παηδεία;
ΦΗΛΗΠΠΟ ΠΔΣΑΛΝΗΚΟ: Γελ είκαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο, ζα ηα αθνχζεηε απφ
ηνπο αξκνδίνπο απηά. αθψο είλαη δέζκεπζή καο, αθνχ είλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα ε
Παηδεία, θαη ζην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο λα είλαη ζηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο
Κπβέξλεζεο. Άιισζηε ζα έρνπκε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη εθεί ζα ζπδεηεζνχλ νη
ιεπηνκέξεηεο.
Θα ήζεια νινθιεξψλνληαο λα πσ, φηη απηή ε Κπβέξλεζε θαη απφ ηηο
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, δηα ζηφκαηνο ηνπ θπξίνπ Πξσζππνπξγνχ -αιήζεηα, γηαηί ν
θ. Μεηζνηάθεο ληξέπεηαη ή θνβάηαη λα απνθαιέζεη ηνλ θ. Παπαλδξένπ
Πξσζππνπξγφ; Δίλαη Πξσζππνπξγφο κε ην 47% ηνπ Διιεληθνχ Λανχ, βέβαηα ζα
ζπλεζίζεηε θάπνηα πξάγκαηα- είπε φζα είρε λα πεη κε ζαθήλεηα.
Απηή ε Κπβέξλεζε αλαιακβάλεη ηηο επζχλεο πνπ ηεο αλέζεζε ν Διιεληθφο Λαφο κε
πνιχ ζνβαξφηεηα θαη είκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα αληαπνθξηζνχκε ζε θάηη άιιν πνπ
είλαη πην ζεκαληηθφ, ζηηο ειπίδεο πνπ ζηεξίδεη ν ιαφο ζην ΠΑΟΚ. ηηο ειπίδεο πνπ

ν Διιεληθφο Λαφο ζηεξίδεη επάλσ καο. Απηή ε Υψξα ρξεηαδφηαλ θαη πάιη ηελ
ειπίδα, ν ιαφο ρξεηαδφηαλ ειπίδα θαη ε ειπίδα μαλαγπξίδεη θαη δεζκεπφκαζηε λα κελ
ηνλ δηαςεχζνπκε. Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηνη Βνπιεπηέο παξαθαιψ ην ψκα
λα εγθξίλεη νιηγνήκεξε άδεηα απνπζία ζην εμσηεξηθφ ησλ ζπλαδέιθσλ θπξίσλ
Αβξακφπνπινπ θαη Καξαηδαθέξε νη νπνίνη έρνπλ ππνβάιεη γηα ην αίηεκά ηνπο
ζρεηηθέο αηηήζεηο.
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ζ Βνπιή ελέθξηλε.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα δηαθφςνπκε ηε ζπλεδξίαζε κηα θαη ζπκπιεξψζεθε ν ρξφλνο ν
νπνίνο έρεη ζπκθσλεζεί. Γηαθφπηνπκε ηε ζπλεδξίαζε γηα ην απφγεπκα ψξα 18.30' κε
ην ίδην θπζηθά αληηθείκελν, ζπλέρηζε ηεο ζπδεηήζεσο επί ησλ πξνγξακκαηηθψλ
δειψζεσλ.
(Γ Η Α Κ Ο Π Ζ)
(Μ Δ Σ Α Σ Ζ Γ Η Α Κ Ο Π Ζ)
Ο Πξφεδξνο ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο θ. Αληψλεο ακαξάο έρεη ην ιφγν.
ΑΝΣΧΝΖ ΑΜΑΡΑ (Πξφεδξνο Πνιηθήο Άλνημεο): Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη
ζπλάδειθνη, ζε κία ψξα θαζνξηζηηθή γηα ηε Υψξα καο νη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο
ηεο λέαο θπβέξλεζεο δελ άγγημαλ ην λεχξν ησλ ζθιεξψλ πξνβιεκάησλ ηνπ Σφπνπ,
δηφηη ήηαλ δειψζεηο γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θη' φρη πξφγξακκα γηα έμνδν
απφ ηελ θξίζε, γηαηί δελ μέθπγαλ απφ ηελ θαηάθνπε αληίιεςε ηνπ ρζεο θαη γηαηί έηζη
αξλήζεθαλ, έθιεηζαλ ηα κάηηα ζε κηα γελλαία θαη ηζηνξηθά επηβαιιφκελε πξφηαζε
κεηαξξχζκηζεο, πνπ ηφζν έρεη αλάγθε απηφο ν Σφπνο.
Γελ ηνικήζαηε πξψηνλ θχξηε Πξφεδξε ηεο Κπβέξλεζεο, λα θάλεηε ηε κεγάιε ηνκή
γηα λα απαιιαγεί ε πνιηηηθή καο δσή απφ ηε ζπζηεκαηηθή πνηληθνπνίεζή ηεο, πνπ ην
ίδην ην ΠΑ.Ο.Κ άιισζηε επί ηφζα ρξφληα θαηήγγεηιε.
Ζ Δπηηξνπή Γηαθάλεηαο πνπ αλαθνηλψζαηε δελ δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ηεο
ζνβαξήο πνιηηηθήο ηνκήο πνπ εκείο πξνηείλακε θαη εζείο ηειηθά δελ πηνζεηήζαηε.
Έγηλε απιά έλα κηθξφ βήκα. Σν άικα φκσο ζα γηλφηαλ κφλν αλ θφβαηε νξηζηηθά ηνλ
νκθάιην ιψξν εμάξηεζεο ησλ δηθαζηηθψλ απν ηελ Κπβέξλεζε κε ηελ ηνκή πνπ
πξνηείλακε, δειαδή ηελ εθινγή ηνπο απφ ηνλ ίδην ην θπζηθφ ηνπο ρψξν θαη φρη απφ ην
εθάζηνηε Τπνπξγηθφ πκβνχιην.
Μφλν κηα ηέηνηα γλήζηα αλεμάξηεηε αλψηαηε επηηξνπή θχξνπο πνπ πξφηεηλε ε
Πνιηηηθή Άλνημε ζα ήιεγρε πξαγκαηηθά θαη ηα κεγάια έξγα θαη ηηο κεγάιεο
πξνκήζεηεο πνπ παξακέλνπλ ηα εθηξνθεία ησλ ζθαλδάισλ θαη εκθαλίδνπλ ζηα κάηηα
ηνπ ιανχ καο ηνπο πνιηηηθνχο απφ αλαμηφπηζηνπο έσο αλήζηθνπο.
Ση λα ην θάλσ ινηπφλ πνπ θνηηάηε κπξνζηά, φηαλ γηα άιιε κηα θνξά πξνρσξάηε πξνο
ηα πίζσ; Καη φκσο κφιηο πξν εβδνκάδνο είρα θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ζα ζηεξίδακε
αθφκα θαη ηε δξνκνιφγεζε ζπληαγκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχλ 180 ςήθνπο
ηνπ ψκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή Γηθαηνζχλε απφ ηνπο πνιηηηθνχο
δηνξηζκνχο θαη λα γίλεη επηηέινπο πξάμε ε δηαθάλεηα.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, δεχηεξνλ, δελ ηνικήζαηε λα πξνρσξήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα
ηελ πεξηζηνιή ηεο βνπιεπηηθήο αζπιίαο ή γηα ηε ζέζπηζε ηνπ αζπκβίβαζηνπ,
Βνπιεπηή θαη Τπνπξγνχ ή γηα ηελ πξφβιεςε ελφο θαη κφλν παλειιήληνπ, εηήζηνπ,
αμηνθξαηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηα πξφηππα ησλ ζεζκψλ ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ γηα ηα

Παλεπηζηήκηα, γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή γηα ηελ εθινγή θαη
φρη κφλν ηελ έγθξηζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ΓΔΚΟ απφ δηαθνκκαηηθέο επηηξνπέο ή γηα
ηελ αλακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί επζχλεο Τπνπξγψλ.
Αλαθέξνκαη ελδεηθηηθά ζε πξσηνβνπιίεο-ηνκέο γηα ηελ πνιηηηθή καο δσή, ζηηο
νπνίεο ε Πνιηηηθή Άλνημε ζα ήηαλ έηνηκε λα ζπκπξάμεη κε ηελ νπνηαδήπνηε
θπβέξλεζε γηα λα εμαιεηθζεί φπσο πξνβιέπεηαη ζην πξφγξακκά καο, ην δειεηήξην
ηεο ζθαλδαινινγίαο θαη λα γελλεζεί έλα λέν πλεχκα αμηνθξαηίαο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο)
Μφλν έλαο ηέηνηνο λένο άλεκνο ζα κπνξνχζε λα θαηαξγήζεη ηηο δχν δηαθνξεηηθέο,
αιιά ηφζν φκνηεο ζηε λννηξνπία Διιάδεο ηνπ δηπνιηζκνχ θαη ησλ ελαιιαζζφκελσλ
αλά ηεηξαεηία πνιηηηθψλ δηψμεσλ.
Καη ηέινο δελ ηνικήζαηε, θχξηε Πξφεδξε ηεο Κπβέξλεζεο, λα αλνίμεηε ηηο δηαβάζεηο
ηνπ αχξην ζηε λέα γεληά θαη μαλακπαίλνπλ ηα ληάηα ζηε ζθιεξφηεηα ηεο θξαηηθήο
αδηαθνξίαο, ηδηαίηεξα φηαλ παξαιείςαηε λα πείηε, έζησ έλα ιφγν, γηα ην ζχγρξνλν
καξηχξην ηεο αλεξγίαο πνπ φπσο είλαη επφκελν ηζαθίδεη πξψηα ηα φλεηξα ησλ λέσλ
παηδηψλ.
Θα ζπλερίζεηε ηα ίδηα πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ Παηδεία ζήκεξα ζην παξαπέληε ηνπ
2000; Θα είλαη ην ινγηζηήξην ησλ νηθνλνκηθψλ ζαο κνλφηνλα ην ίδην θαη γηα ηελ
πγεία θαη γηα ην πεξηβάιινλ πνπ είλαη ηα άιια δχν κεγάια δεηνχκελα ηεο επνρήο
καο;
Αθνχζακε γηα παξάδεηγκα γηα δηαδηθαζηηθέο ή δηνξζσηηθέο πάιη αιιαγέο ζηα ιχθεηα
θαη αιινχ. Σνκέο ππέξβαζεο, φκσο, απνπζηάδνπλ.
Αλαθέξζεθα φκσο θαη ζηηο δηψμεηο. Χο πξνο απηέο είλαη ζθάικα αθφκα θαη ε
επηκέξνπο ζαο επίθιεζε ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο λνκηκφηεηαο πνπ εκθαλψο
δξνκνινγείηαη.
Γελ θξχβεη δηψμεηο θαη λέεο θνκκαηηθέο εηζβνιέο απηή ε ζέζε ζαο; Λεζκνλείηε φηη
πάληνηε θαη παληνχ, κε ην πξφζρεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο λνκηκφηεηαο ην φπνην
θφκκα εμνπζίαο, γίλεηαη απηφκαηα εηζαγγειέαο θαη δηθαζηήο καδί, θαηαγξάθνληαο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ηζηνξίεο πνπ γηα ηελ Διιάδα θηλδπλεχνπλ λα είλαη θαη πάιη
ην ιάδη ζηε θσηηά, γηα ηηο πξάζηλεο θαη κπιε βεληέηεο, πνπ δηράδνπλ ηνπο Έιιελεο
θαη νπηζζνδξνκνχλ ηνλ Σφπν; Υζέο είρακε ΔΠ θαηά ΔΑ. ήκεξα έρνπκε ΔΑ
θαηά ΔΠ, θαηλνχξηα πνιηηηθή βεληέηα. Καη ζηε κέζε φκεξνο ν ρακεινεηζνδεκαηίαο
ιαφο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ιεσθνξείν, πνπ έθζαζε λα παξαθνινπζεί ζηελ ηειεφξαζε
ην αθξαίν θαηλφκελν ηνπ Κνιιά είηε λα απεηιεί είηε λα ραξίδεη ειεεκνζχλε ζηνπο
πνιχηεθλνπο λένπο ιεσθνξεηνχρνπο.
Δίλαη επνκέλσο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε Πνιηηηθή Άλνημε έηνηκε λα
ζηεξίμεη πνιηηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ζα ελψλνπλ, αληί λα δηαηξνχλ ηνλ Διιεληθφ Λαφ.
Γελ ζα αλερηνχκε απφ ηελ Κπβέξλεζε, λένπο γχξνπο νπηζζνδξφκεζεο ή θαηλνχξηνπο
θχθινπο ξεβαλζηζκνχ. Αιιά επηζεκαίλνπκε θαη ζηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε φηη
έρνπλ πεξάζεη νη θαηξνί ηνπ θαλαηηζκνχ θαη ηεο αδηαιιαμίαο, πνπ ζπληεξεί γηα
ιφγνπο παηξησηηζκνχ ηηο ςεχηηθεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ.
ηνλ απεξρφκελν Πξφεδξν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, δελ έρεη πξαθηηθή έλλνηα λα
απαληήζεη θαλείο ζήκεξα απφ ην Βήκα απηφ. Γη' απηφ πξνρσξψ θαη ζην ζπκπέξαζκά
κνπ. Σελ ψξα πνπ ζε παγθφζκην επίπεδν ζβήλνπλ ηα ηδενινγηθά ζχλνξα
αληηπαξάζεζεο κεηαμχ θξαηψλ, απνηειεί πξνζβνιή γηα ηνλ Έιιελα αθφκα θαη ε
ζθέςε ζπληήξεζεο ηερληηψλ ζπλφξσλ νμχηεηαο αλάκεζα ζε ζπκπαηξηψηεο καο. ην
θάησ-θάησ θακηά θπβέξλεζε δελ πέηπρε πνηέ ρσξίο ηελ ζπκπαξάζηαζε φισλ ησλ
πνιηηψλ θαη θαλέλα έζλνο δελ πξνρψξεζε πνηέ ζε επηηπρίεο βαζηδφκελν κφλν ζηνπο
κηζνχο πνιίηεο.

κσο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εθηφο απφ ηηο ηνκέο ζηνπο ζεζκνχο, ηα
Κφκκαηα νθείινπλ λα θάλνπλ πξάμε θαη ηε δέζκεπζή ηνπο, γηα ηελ αλχςσζε ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ. Θεηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ήηαλ φζα αλέθεξε σο Πξφεδξνο
ηεο Βνπιήο, ν θ. Καθιακάλεο. Οθείινπκε φινη λα ηεξήζνπκε επηηπρεκέλνπο λένπο
ζεζκνχο, φπσο ε ψξα ηνπ Πξσζππνπξγνχ, αιιά θαη λα εξγαζηνχκε γηα έλα λέν
ζχγρξνλν Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε Πνιηηηθή Άλνημε ζα
έρεη λα θάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.
Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, ε Διιάδα, επεξεαδφηαλ πάληνηε απφ ηηο δηεζλείο
εμειίμεηο. ήκεξα ν επεξεαζκφο είλαη αθφκα κεγαιχηεξνο, γίλεηαη νινέλα θαη πην
νξαηφο. Οη παιαηέο γεσπνιηηηθέο ζηαζεξέο έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε λένπο αιιά
πνιχπινθνπο ζπλδπαζκνχο ηζνξξνπίαο. Γηαηί, αλ κέρξη ηψξα ε Υψξα καο ζπκκεηείρε
ζηηο θάζε είδνπο αληηπαξαζέζεηο, κφλν σο κέινο κηαο ζπκκαρίαο, ηψξα πξέπεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη γηλφκαζηε νη ίδηνη κέξνο κηαο πην ζχλζεηεο αληηπαξάζεζεο.
Μεηά ην 1989 ε θαηάξξεπζε ησλ ηδενινγηψλ θαη ε αλαβίσζε ππαξθηψλ θαη
αλχπαξθησλ κεηνλνηηθψλ πξνβιεκάησλ, πξνθάιεζε κηα πξσηνθαλή ξεπζηφηεηα ζην
δηεζλέο, ην επξσπατθφ θαη βέβαηα ην βαιθαληθφ ζθεληθφ.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ., ζηελ πεξίνδν 1981-1989 ε Διιάδα, δηέζεηε ηελ
πνιπηέιεηα -θαη ηφηε γηα καο ιαλζαζκέλε- ηεο ηξηηνθνζκηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ
ΝΑΣΟ θαη πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο. Σψξα ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα, δελ
αληέρνπλ νχηε δεπηεξφιεπην ζπδεηήζεσλ, δελ αληέρνπλ νχηε ππνςία ππεθθπγήο,
νιηγσξίαο ή αλαβνιψλ. Γηα καο ζηαζεξέο αξρέο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο καο, πξέπεη
λα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, ε πξνζήισζε ζηελ εηξήλε θαη ηηο
ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, ν ζεβαζκφο ησλ ζπλφξσλ ζηε βαιθαληθή, ε πιήξεο
αμηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ κε
ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε επίπεδν ηζνηηκίαο.
Ζ εμσηεξηθή καο πνιηηηθή, ρξεηάδεηαη ζχλεζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηφικε ζηε δξάζε.
Δπηβάιιεηαη ν δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο κε ζπρλφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ηεο, σο αλαγθαίν κέηξν δηνξαηηθφηεηαο θαη απνθαζηζηηθφηεηαο
κέζα ζ' απηφ ην εχζξαπζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Κξίζηκνο φξνο είλαη ε εζληθή
αμηνπξέπεηα, ζηελ πξάμε θαη φρη ζηα ιφγηα. Σα δπν κεγάια Κφκκαηα πξνηηκνχλ ηηο
εηηθέηεο. Κάζε ηζρπξή θσλή, θάζε ηνικεξή πξάμε, ραξαθηεξίδεηαη βηαζηηθά θαη
απζαίξεηα απνκνλσηηθή ή θαη εζληθηζηηθή. πλήζσο φκσο έηζη πξνεηνηκάδεηαη, απιά
θχξηνη ζπλάδειθνη, ν ζπκβηβαζκφο. Αιιά ε εζληθή αμηνπξέπεηα επηβάιιεη κάρεο φπνπ
ρξεηάδνληαη θαη ζε φια ηα δηεζλή κέησπα λα δίλνληαη κέρξη ην ηέινο.
ηνηρεία πνπ ζα επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηελ εμσηεξηθή καο πνιηηηθή, γηα καθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα είλαη ην Κππξηαθφ, ν θίλδπλνο απφ ηελ Σνπξθία, ην δήηεκα ησλ
θνπίσλ θαη ε πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία.
' απηφ ην αζθπθηηθφ πιαίζην ρξεηάδεηαη επίζεο άκεζε δξάζε γηα ηελ αμηνπνίεζε
ησλ δηπισκαηηθψλ φπισλ ηνπ ειιεληζκνχ, ηεο νξζνδνμίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο
δηείζδπζεο.
Δπηζεκαίλσ φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα ηηο ζέζεηο καο, ζηα θπξηφηεξα δεηήκαηα
ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Σν φξακά καο είλαη νινθιεξσκέλε Δπξσπατθή Έλσζε, κηαο
φκσο Δπξψπεο ηεο αιιειεγγχεο, ρσξίο κηθξνχο θαη κεγάινπο κεηφρνπο, ρσξίο
πινχζηεο θαη θησρέο ρψξεο. Ζ ηαθηηθή καο κέζα ζηελ ΔΟΚ πξέπεη λα θαηνρπξψλεη
παξάιιεια ην ζεβαζκφ ηεο ηζηνξίαο, ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο γιψζζαο
θαη ηεο ζξεζθείαο καο.
Ζ Διιάδα πνξεχεηαη κε ην λέν επξσπατθφ βεκαηηζκφ. Οθείιεη λα ιάβεη ελεξγφ
κέξνο ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο Δπξψπεο, κε ηελ πξνβνιή ηεο ελίζρπζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Ζ δηεχξπλζε ηεο ΔΟΚ πξνυπνζέηεη

θαη ηελ ηαπηφρξνλε εκβάζπλζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ηεο ιεηηνπξγηψλ, ψζηε ε ζπλνρή
λα γίλεη απφ φξακα πξάμε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο θφβνπο γηα
ηελ Κνηλφηεηα ησλ δχν ηαρπηήησλ. Ζ ζπζπείξσζε φισλ ησλ Κνκκάησλ ζα θξίλεη
ηειηθά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία καο ζηελ επξσπατθή έλσζε.
Τπάξρνπλ άιισζηε ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε
ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, ηηο αλεζπρεηηθέο πηπρέο ηεο λνκηζκαηηθήο θξίζεο, ηελ
παξαγσγηθή χθεζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ζ επηθείκελε δηεχξπλζε ηεο Κνηλφηεηαο είλαη ζεκαληηθή θαη ε Διιάδα πξέπεη λα ηελ
ππνζηεξίμεη. Υηππψ, φκσο, ην ζήκα ζπλαγεξκνχ φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο
ρψξεο ηεο ΔΕΔ ζα ζπλνδεπζνχλ κε ηελ αλαθίλεζε ζεκαληηθψλ θαθέισλ πνπ
ελδηαθέξνπλ ηε Υψξα καο ζηνπο ηνκείο ησλ θνηλνηηθψλ ζεζκψλ, ηεο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο γεσξγίαο.
Ζ Κπβέξλεζε δελ πξέπεη λα θιείζεη ηα κάηηα. Με πξφζρεκα ηε δηεχξπλζε
πξνεηνηκάδνληαη ζεκαληηθέο ζεζκηθέο αιιαγέο, ζε βάξνο ησλ κηθξφηεξσλ ρσξψλκειψλ ηεο Κνηλφηεηαο.
Ζ Υψξα καο, πέξα απφ ηελ επείγνπζα πξνεηνηκαζία ηεο γηα ηελ Πξνεδξία είλαη
ρξήζηκν λα ραξάμεη, θαηά ηελ άπνςή καο, ηελ αθφινπζε πνιηηηθή:
Πξψηνλ, εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηδηαίηεξα ηεο θνηλήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ καο ζπκθεξφλησλ.
Γεχηεξνλ, πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Υψξαο ζην πιαίζην ηεο δηεχξπλζεο, κε
παξάιιειε πξνψζεζε έληαμεο ηεο Κχπξνπ θαη καθξνρξφληα ησλ Βαιθαληθψλ
ρσξψλ, αλάινγα κε ηηο ζηάζεηο ηνπο ζηηο εμειίμεηο ηεο πεξηνρήο καο.
Ζ Κπβέξλεζε θαίλεηαη εμ άιινπ -άθνπζα θαη ρζεο ηνλ θ. Πάγθαιν- φηη ζπκθσλεί, ε
ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ΔΟΚ λα γίλεη κεηά ηε δηεχξπλζε. Απηφ θαηά ηελ άπνςή
καο ζα ήηαλ ιάζνο.
Δπεηδή αθξηβψο αθνχγνληαη ηα γλσζηά ζελάξηα γηα κείσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ
κηθξψλ ρσξψλ πξέπεη λα δεηήζνπκε εγγπήζεηο πξηλ απφ ηε δηεχξπλζε, γηα ηελ
θαηνρχξσζή ηνπο, κέρξη θαη γηα ηελ πθηζηάκελε αθφκα δηαζθάιηζε ηεο ηζνηηκίαο,
αθφκα θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο κέζα ζηνπο δψδεθα.
Σξίηνλ, ρξεηάδεηαη πξφιεςε ηεο λνκηζκαηηθήο πνξείαο ησλ δχν ηαρπηήησλ θαη
επηκνλή ζηνπο φξνπο ηνπ Μάαζηξηρη.
Σέηαξηνλ, ζέζπηζε κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ειιεληθέο ζπλζήθεο γηα απαζρφιεζε.
Πέκπηνλ, εμαζθάιηζε θάπνηαο έδξαο θνηλνηηθνχ νξγάλνπ πνπ αθφκα δελ έρεη ε
Υψξα καο.
Έθηνλ, επηηάρπλζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θνηλνηηθνχ
πιαηζίνπ ζηήξημεο 1994-99 γηα λα αμηνπνηεζνχλ πξαγκαηηθά νη πφξνη ηνπ δεχηεξνπ
παθέηνπ Νηειφξ.
Έξρνκαη ζηα θφπηα. Θα απνθχγσ ηελ αλαδξνκή ζηηο λσπέο πιεγέο ηεο ηειεπηαίαο
2εηίαο. Ζ ππφζεζε έρεη θσηηζζεί ζε αξθεηφ βαζκφ. Αξθεηά έσο εδψ. Αο θνηηάμνπκε
ηψξα λα κε ράζνπκε θαη άιιεο επθαηξίεο. Ήιζε ε ψξα ηεο αιήζεηαο θαη ηεο δξάζεο.
Πξνρζέο ε ζέζε ηεο Κπβέξλεζεο ζην ζέκα απηφ ππήξμε θαη' αξρήλ ζσζηή. ηνλ
ΟΖΔ, φκσο, απνξξίςαηε ηε ζπδήηεζε γηα ην φλνκα, αιιά πξνθαλψο δίλεηε ηελ
εληχπσζε φηη ηαιαληεχεζζε ζην ζέκα ησλ κέηξσλ νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο. Αιιά
θαλείο -κε ηελ εμαίξεζε ίζσο ηνπ θ. Μεηζνηάθε- δελ γλσξίδεη ηη πεξηέρνπλ ηα κέηξα
νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο θαη ηη θηλδχλνπο επηθπιάζζνπλ. Γηα παξάδεηγκα,
πεξηιακβάλεηαη ή φρη, φπσο αλαθέξνπλ ζπρλά δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη
δήηεκα κεηνλνηήησλ;

Ζ παξάηαζε κηαο αλάινγεο ηαθηηθήο νδεγεί θαηά ηελ άπνςή καο -θαη εδψ είλαη ην
πξφβιεκα- ζε ζηαδηαθή de facto αλαγλψξηζε ησλ θνπίσλ κε ην φλνκα Μαθεδνλία
θαη κε κηα ζεηξά άγλσζησλ πξνο ην παξφλ δεζκεχζεσλ.
Δίκαζηε ζαθείο. Υεηξνθξνηνχκε ηελ εζληθή ζέζε φηη ε Κπβέξλεζε δελ δέρεηαη ην
φλνκα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηα παξάγσγά ηεο. Αιιά επίζεο πξνεηδνπνηνχκε φηη δελ
πξέπεη ε ζέζε απηή λα εμειηρζεί ζε κηα λέα εηθφλα πνπ λα ζπκίδεη ηελ πνιηηηθή
ππνθξηζία, φπσο εθείλε πνπ νη βάζεηο έθεπγαλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έκελαλ κε
ππνγξαθή ηεο ηφηε θαη ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο. Γελ δηαθσλψ κε ηελ ηφηε ππνγξαθή.
Με ηελ ππνθξηζία δηαθσλψ.
Δκείο πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή, δεκνςήθηζκα. Καη κε παληνδχλακν φπιν
ην απνηέιεζκά ηνπ -ζπκίδσ ην πξνεγνχκελν απνηέιεζκα ηεο Γαλίαο ζε αλάινγν
δεκνςήθηζκα γηα ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα- ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο καο επίθιεζεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ 12 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ νξίδεη ξεηά φηη "ηα
θξάηε κέιε ζπλελλννχληαη γηα θάζε δήηεκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο
αζθάιεηαο, ψζηε" -φπσο ιέεη ην άξζξν- "λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλδπαζκέλε επηξξνή
ηνπο κέζσ ζπληνληζκέλεο θαη ζπγθιίλνπζαο δξάζεο". Απηφ γίλεηαη δπν θνξέο
επηηαθηηθφ κεηά θαη απφ ηηο ζεκεξηλέο απαξάδεθηεο γηα καο δειψζεηο ηνπ Γάιινπ
Τπνπξγνχ ησλ Δμσηεξηθψλ.
Ζ ιχζε, ινηπφλ, βξίζθεηαη κπξνζηά καο δηφηη ηα θφπηα ιφγσ νηθνλνκηθήο
εμάξηεζεο απφ ηελ ΔΟΚ θαη θπξίσο απφ ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ελδηαθέξνληαη
κφλν γηα ηελ ειιεληθή θαη θνηλνηηθή αλαγλψξηζε. πλεπψο κφλν ζηελ ΔΟΚ
κπνξνχκε λα θεξδίζνπκε.
Θέκα Σνπξθίαο: Οη δπν ιανί δελ έρνπλ ηίπνηα λα ρσξίζνπλ. Οη ιανί κπνξνχλ λα
ζπλεξγαζζνχλ. Αιιά ε ζπλεξγαζία δελ γίλεηαη νχηε ζε ζπλζήθεο δηαξθνχο
αληαγσληζκνχ εμνπιηζκψλ, νχηε βέβαηα ζε θιίκα πξνθιήζεσλ θαη δεκηνπξγίαο
ηερλεηψλ πξνβιεκάησλ. Ζ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο Άγθπξαο γλσξίδεη
φηη ην ζέκα ηεο πθαινθξεπίδαο κπνξεί λα εμεηαζζεί κφλν ζην Γηεζλέο Γηθαζηήξην
ηεο Υάγεο. Καη αθφκα νθείιεη λα αληηιεθζεί φηη πξέπεη λα ηεξκαηηζζεί ε πξνπαγάλδα
θαη ε έληερλε εθκεηάιιεπζε ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο. ζν γηα
ηελ ππνγξαθή ζπκθψλνπ θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη πξάμε
πξηλ ηε δίθαηε θαη βηψζηκε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ.
Καη έξρνκαη ζην Κππξηαθφ: Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ Πξσζππνπξγνχ φηη ε βίαηε
αιιαγή ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ζα απνηειέζεη casus belli είλαη αλακθηζβήηεηα
εζληθά νξζή. Καη επίζεο ζεηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ γηα ηε ζχγθιεζε ηεο
παλεζληθήο δηάζθεςεο. Γελ έρεη, ινηπφλ παξά λα επηδηψμεη έκπξαθηα ηε ζχγθιεζή
ηεο. Καη αλ ηειηθά ιφγσ ηνπ ζηείξνπ θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη εδψ θαη ζηελ
Κχπξν, δελ θαηαζηεί δπλαηή κηα ηέηνηα ζπλάληεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ Κππξηαθνχ
πξνβιήκαηνο, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ, θχξηε Πξφεδξε λα ζπγθιεζεί γηα ην
ζπληνληζκφ ησλ ειιεληθψλ θαη θππξηαθψλ πξνζπαζεηψλ ζην κέγα ζέκα ηεο έληαμεο
ηεο Κχπξνπ ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο. Ζ επηθείκελε ειιεληθή πξνεδξία ην πξψην
εμάκελν ηνπ 1994 κεγηζηνπνηεί επίζεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Έρνπκε ηελ επθαηξία ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα
ζπγθαιέζνπκε ην ζπκβνχιην ζχλδεζεο ηεο ΔΟΚ γηα λα πξνσζήζνπκε ην αίηεκα ηεο
Λεπθσζίαο.
ην αίηεκα ηεο απνζηνιήο ειιεληθήο κεξαξρίαο ζηε Μεγαιφλεζν επηζεκαίλσ κφλν
ζηνλ απεξρφκελν αξρεγφ ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο φ,ηη δελ επηηξέπεηαη λα
ηίζεηαη δεκνζίσο εξψηεκα ζηνλ νπνηνλδήπνηε Πξσζππνπξγφ αλ ζπκθσλεί ή φρη ζε
κηα ηέηνηα απφθαζε.
Αιβαλία θαη Βφξεηνο Ήπεηξνο: Σα Θιηβεξά πξνρζεζηλά επεηζφδηα ζχκηζαλ άιιεο
επνρέο. Ζ ειιεληθή κεηνλφηεηα ρξεηάδεηαη νπζηαζηηθή πξνζηαζία. Ο θ. Μπεξίζα έρεη

πεξάζεη θάζε φξην. Δμαθνινπζεί λα παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο ΓΑΔ θαη λα ζηεξεί κε
δηάθνξα πξνζρήκαηα ηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα απφ ζηνηρεηψδε ηεο δηθαηψκαηα.
Κνξπθαία πξφθιεζε ε απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο εθθιεζηψλ θαη ζρνιείσλ. Σα Σίξαλα
νθείινπλ λα ιάβνπλ ην ζαθέο κήλπκα λα ηεξκαηηζζεί πάξαπηα ε απαξάδεθηε
θαηάζηαζε θαη λα εθαξκνζζνχλ ακέζσο θαη ζηε γεηηνληθή ρψξα φζα ηα Σίξαλα
δεηνχλ γηα ηνπο νκνεζλείο ηνπο εθηφο ηεο Αιβαλίαο. Δίλαη κία ζέζε πνπ πήξα
δεκνζίσο απφ ην επηέκβξην ηνπ 1991 ζην παγθφζκην δηθαζηήξην, ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ θαη ραίξνκαη πνπ ζπλερίδεη απηήλ ηελ ίδηα ζέζε θαη ε Νέα
Γεκνθξαηία.
Σν Βαιθαληθφ πξφβιεκα είλαη ζχλζεην. Χζηφζν ην δηπισκαηηθφ πιενλέθηεκα ηεο
ζπκκεηνρήο καο ζηελ ΔΟΚ αλνίγεη λένπο δξφκνπο ηαθηηθήο. Δίκαζηε ν ζπλδεηηθφο
θξίθνο ΔΟΚ-Βαιθαλίσλ. Ζ Κπβέξλεζε έρεη ηελ επθαηξία αλάιεςεο
ζηαζεξνπνηεηηθνχ ξφινπ ζηε Βαιθαληθή. Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά δχν δεηήκαηα.
Σεο άζθεζεο πίεζεο ζηηο Βξπμέιιεο, ηψξα θχξηε Πάγθαιε, γηα ηελ επηθχξσζε ηεο
θνηλνηηθήο ζπκθσλίαο κε ηε Βνπιγαξία, αιιά θαη ηελ πξσηνβνπιία απνδεκίσζεο
φζσλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο έρνπλ πιεγεί απφ ην εκπάξγθν ζηε εξβία.
ην θεθάιαην γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ζεκαζία απνθηνχλ επίζεο θαη νη δχν λένη
κέζνδνη εμφξκεζεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ εζληθψλ καο ζπκθεξφλησλ. Ζ νηθνλνκηθή
δηπισκαηία θαη ε δηπισκαηία ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ πξψηε δεηεί ηε δξαζηεξηνπνίεζε
ησλ επηρεηξεκαηηψλ κε ην ζπληνληζκφ ηνπ Κξάηνπο θαη ε δεχηεξε αμηνπνηεί, θαηά ηε
γλψκε καο κε θαιχηεξν κνριφ, ην ίδξπκα ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ην πλεχκα θαη ηελ
παξάδνζε ηεο Υψξαο καο.
Κάηη αθφκα ζεκαληηθφ, πνπ ζα έξζεη ζχληνκα ζηελ πξψηε γξακκή ηεο
επηθαηξφηεηαο. Σηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο, ε Γαιιία έρεη ξίμεη ην βάξνο ηεο ζηελ
πνιηηηζηηθή πηπρή ηεο GATT. Έρεη εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ
γαιιφθσλσλ θξαηψλ ηεο Αθξηθήο θαη Αζίαο, αιιά θαη ηνπ Καλαδά θαη δεηεί ηε
ιεγφκελε "πνιηηηζηηθή εμαίξεζε", δειαδή ηα πξντφληα ηνπ πνιηηηζκνχ λα κελ
αληηκεησπίδνληαη ζαλ απιά εκπνξεχκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα λα εμαηξεζνχλ απφ ηηο
εκπνξηθέο απειεπζεξψζεηο ηεο GATT.Ζ θίλεζε απηή βξίζθεη ζεξκή ππνζηήξημε απφ
δηάζεκνπο επξσπαίνπο δηαλννχκελνπο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ηνλίδεη φηη ζε ιίγα
ρξφληα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηελ ηειεφξαζε, δελ ζα ππάξρνπλ παξά ακεξηθαληθά
πξντφληα, αλ απαγνξεπζεί απν ηελ GATT ε θξαηηθή επηδφηεζε θαη ε ιήςε άιισλ
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο. κσο, ν πνιηηηζκφο είλαη
αλαληηθαηάζηαην κέζν έθθξαζεο ησλ ιαψλ. Καη, αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο -γηαηί πξέπεη λα μέξεηε φηη ε επξσπατθή αγνξά αληηπξνζσπεχεη αμία 30
δηζ. δνιαξίσλ- πνιινί ιανί δελ ζα έρνπλ πιένλ δπλαηφηεηα έθθξαζεο. Ζ Διιάδα ζα
πξέπεη λα ιάβεη ζ' απηφ ην δήηεκα ζαθή ζέζε θαη ε άπνςή καο είλαη ππέξ γαιιηθήο
πξφηαζεο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπκπαξαζηάηεο καο ζε θάζε πξνζπάζεηα ηεο
εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο είλαη ν απφδεκνο ειιεληζκφο, πνπ καο επηηξέπεη κε
ζηγνπξηά λα δειψλνπκε πσο νη Έιιελεο ζε φιν ηνλ θφζκν είκαζηε 20 θαη φρη 10
εθαη. Αηζζάλνκαη ρξένο, δηαζέηνληαο θαη άκεζε πξνζσπηθή αληίιεςε, λα
επραξηζηήζσ ηνπο απφδεκνπο γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνπο εζληθνχο αγψλεο ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Καη λα επηζεκάλσ φηη δελ πξέπεη λα δεηνχκε, αιιά θαη λα
πξνζθέξνπκε ιχζεηο θαη ζηα δηθά ηνπο αηηήκαηα, φπσο είλαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα
επαλαπαηξηζκνχ, ε ειιεληθή κφξθσζε ησλ λεφηεξσλ γελεψλ θαη ε θαηνρχξσζε ησλ
αζθαιηζηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. ηελ ίδηα ινγηθή είλαη απαξαίηεηε θαη ε κεηαβνιή
ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξέρεηαη επηηέινπο δηθαίσκα
ςήθνπ ζηηο πξεζβείεο θαη ζηηο πξνμεληθέο καο αξρέο, ζηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ,

ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θπζηθά θαη νη πνιπάξηζκνη θνηηεηέο καο, θπξίσο
ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο ΖΠΑ.
Γηα ηελ άκπλα ρξεηάδεηαη αζθαιψο νπζηαζηηθή ζπδήηεζε. ην δήηεκα ηεο αλαινγίαο
7 πξνο 10 ζηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα πξνο ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία, ε λέα
Κπβέξλεζε πξέπεη λα επηδηψμεη ηελ θαηνρχξσζε φρη κφλν ηνπ πνζνηηθνχ αιιά θαη
ηνπ πνηνηηθνχ ζηνηρείνπ. Γηαηί φηαλ ν εμ' αλαηνιψλ γείηνλαο έρεη ηε δπλαηφηεηα
ζπκπαξαγσγήο κε ηηο ΖΠΑ, ζχγρξνλσλ F-16 θαη ησλ αθφκα πην πξνεγκέλσλ
ειεθηξνληθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, ε Διιάδα δελ είλαη δπλαηφλ λα αξθείηαη ζηελ
απφθηεζε πιηθνχ απαξαίηεηνπ κελ, αιιά μεπεξαζκέλεο ηερλνινγίαο.
Λήςε κέηξσλ επηβάιιεηαη αθφκε θαη γηα ηα αηηήκαηα ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ησλ
πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ ζηεξνχληαη, θαηά ηα θαζήθνληά
ηνπο, πνιιά πιηθά κέζα. Ζ πνιηηεία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη ειάρηζηα θαη λα
αλακέλεη ηα κέγηζηα. Απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε άκπλα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
ειάρηζηνπο ηνκείο κε νξαηή δηαθνκκαηηθή ζπλαίλεζε, ην ειπίδνπκε, πηζηεχνπκε πψο
κπνξεί λα εγθαηληαζηεί νπζηαζηηθφο δηάινγνο γηα φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα.
Πεξλψ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηελ νηθνλνκία. Ζ Πνιηηηθή Άλνημε πηζηεχεη
πσο ηα άθακπηα δφγκαηα απαγνξεχνπλ ηειηθά ηελ ίδηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.
Γηαηί απνηειεί βέβαηα επείγνπζα αλάγθε ν πεξηνξηζκφο ηνπ ηεξάζηηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, αιιά ε Παηξίδα καο δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα ηεο απφιπηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ
Κξάηνπο, φηαλ επαίζζεηεο πεξηνρέο ηεο ρξεηάδνληαη ζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία.
Πηζηεχνπκε ζην "ιηγφηεξν θξάηνο", αιιά απνξξίπηνπκε εληειψο ην ζχλζεκα γηα
"θαζφινπ θξάηνο". Γελ κέλνπκε ηπθιά πξνζεισκέλνη ζε δφγκαηα. Απηφ ειπίδσ λα
ην θαηάιαβε αθφκα θαη ην ΠΑ.Ο.Κ., κηα πνπ ε ιέμε "ζνζηαιηζκφο" αλαθέξεηαη
πιένλ -γηα ηνπο ηχπνπο- κφλν ζην φλνκά ηνπ.
Ζ δέζκεπζε απφ ηνλ θ. Παπαλδξένπ φισλ ζρεδφλ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ,
δειαδή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο, λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζηελ
πξνψζεζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο
ησλ ζηφρσλ αλάθακςεο θαη αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη
νπζηαζηηθά γηα ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ζθιεξήο δξαρκήο πνπ εγθαηλίαζε ην
ΠΑΟΚ ην 1988. Γειαδή μαλαδίλεηε, θχξηε Πξφεδξε ηεο Κπβέξλεζεο, απνθιεηζηηθφ
ελδηαθέξνλ ζηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ ειιεηκκάησλ. Αιιά δελ έιεγε
ηίπνηα ην δηαθνξεηηθφ ε πνιηηηθή πνπ αζθήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γη' απηφ θαη
ρζεο ν Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζξηακβνιφγεζε φηη ην ΠΑ.Ο.Κ.
πξνζρψξεζε θαη απηφ ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ Κφκκαηφο ηνπ. Απνηχραηε,
ινηπφλ, θχξηε Πξφεδξε ηεο Κπβέξλεζεο, λα αληηιεθζείηε φηη κφλν ε ηαρεία θαη
νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνηειεί ηε
ιπδία ιίζν γηα ηελ έμνδφ καο απν ηελ θξίζε.
Ζ νηθνλνκία έρεη ράζεη ην δπλακηζκφ ηεο. Οη φξνη ηνπ Μάαζηξηρη αληί γηα πξφθιεζε
επζχλεο, έρνπλ εμειηρζεί ζε απεηιή ππνβάζκηζεο κέζα ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα.
ινη δνπλ ζηελ αζθπμία ηεο θξίζεο. Ζ αγνξά γλσξίδεη πξσηνθαλή πίεζε. Κακηά
παξαγσγηθή κνλάδα δελ είλαη επραξηζηεκέλε. Οη θαηψηεξεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο,
ιφγσ ηεο ιηηφηεηαο, παιεχνπλ ζην φξην ηεο αληνρήο ηνπο, ελψ νη κεζαίεο ηάμεηο
βιέπνπλ ην εηζφδεκά ηνπο λα εμαθαλίδεηαη. Αθφκε θαη φζνη δηαζέηνπλ θάπνην
ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα γλσξίδνπλ θαη απηνί φηη είλαη εθήκεξν, επεηδή απνπζηάδνπλ
ηα πγηή ζεκέιηα ηεο νηθνλνκίαο.
Πξνρζέο ην βξάδπ ν θ. Παπαλδξένπ βάθηηζε ηε ιηηφηεηα κε κία θαηλνχξγηα θξάζε.
Ολφκαζε ην 1994 "ρξνληά πεξηζπιινγήο" γηα ηελ νηθνλνκία. Πεξηζπιινγή, ινηπφλ,
ζα ιέκε ηελ θξπθή ζηα ιφγηα θαη θαλεξή γηα ην ιαφ ιηηφηεηα απφ εδψ θαη πέξα. Ζ
δηαξθήο, φκσο, ιηηφηεηα έρεη εμειηρζεί ζε ρξφληα αζζέλεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

Σαιαηπσξεί ηνλ πνιίηε θαη δελ πξνζθέξεη ηελ ειάρηζηε ππφζρεζε φηη ηειηθά νη
ζπζίεο ηνπ ζα έρνπλ απνηέιεζκα. Ζ κφλε ζπλέπεηά ηεο είλαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ
ζπλερνχο θαχινπ θχθινπ ηνπ λένπ δαλεηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ παιαηψλ
ειιεηκκάησλ. Οη θξαηηθνί πξνυπνινγηζκνί απνηεινχλ νπζηαζηηθά επηηαγέο κε
ακθίβνιν αληίθξπζκα, επεηδή νη πηζηψζεηο ηνπο εμαξηψληαη πάληα απφ ηελ εχλνηα
ησλ μέλσλ δαλεηζηψλ θαη ηελ αληνρή ησλ κηζζσηψλ ζηηο θνξνεπηδξνκέο ηεο θάζε
θπβέξλεζεο.
Ζ Κπβέξλεζε νθείιεη θαη πάιη λα εληνπίζεη ηα αίηηα ηεο θξίζεο. Σν ΠΑΟΚ
επζχλεηαη αζθαιψο γηα ηε ρακέλε νηθνλνκηθά δεθαεηία ηνπ '80. Σα αδηάθνπα
θαηαλαισηηθά δάλεηα, θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηαθπβέξλεζε ηνπ θ. Παπαλδξένπ,
ζθηάδνπλ θαη ηε δεθαεηία ηνπ '90. Οη θαηαπηψζεηο ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ
θηππνχλ θαη πάιη ζήκα ζπλαγεξκνχ ζηα θξαηηθά ηακεία. Καη αλαθέξσ κεξηθά
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, γηα λα δηαπηζηψζνπκε ην κέγεζνο ηεο θξίζεο.
Ζ βηνκεραλία παξήγαγε ην 1992 φζα αθξηβψο θαη ην 1980. Ζ αλεξγία πέξπζη
ηξηπιαζηάζζεθε, ζε ζρέζε κε ην 1980. Σν θφζηνο δσήο ην 1992 απμήζεθε νθηψ
θνξέο, ζε ζρέζε κε ην 1980. Σν πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ ίδηα
πεξίνδν έκεηλε ζρεδφλ ζηάζηκν. Ζ θξίζε, ινηπφλ, νμχλεηαη. Ο κηζζσηφο θαη ν
ζπληαμηνχρνο επηβαξχλνληαη κε ηελ πνηλή ηεο ιηηφηεηαο, πνπ κφλν ρξψκα αιιάδεη.
Σν πεξηερφκελφ ηεο γλσζηφ, ν ζηφρνο ηεο γλσζηφο, νη ζπλέπεηέο ηεο γλσζηέο. Ζ
απεηιή ηεο αλεξγίαο νμχλεη ηελ θξίζε θαη ζπζζσξεχεη απεηιεηηθά ζχλλεθα, θπξίσο
γηά ηε λέα γεληά.
ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο Κπβέξλεζεο ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο, φπσο φινη
αλακέλακε, μηθνκάρεζε πάιη κε ην ρζέο. Ξαλαθέξαηε έηζη ηελ ίδηα εηθφλα. Ο έλαο
θαηεγνξεί ηνλ άιιν γηα ηελ νηθνλνκία. ια θηλνχληαη γχξσ απφ έλαλ νηθνλνκηθφ
ηαθηηθηζκφ θαη θπιάλε ζηελ νπζία ηελ πέηξα ηνπ ίζπθνπ ρσξίο απνηέιεζκα. Μέηξν
θαλέλα. Ζ αλάπηπμε ζηελ άθξε θαη ηνλ πξψην ιφγν πάληα έρεη ε εηζπξαθηηθή
λννηξνπία. Γη' απηφ θαη απνξψ κε ηελ θξηηηθή απφ ηελ πιεπξά ηεο Αμησκαηηθήο
Αληηπνιίηεπζεο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα θαηαδίθε ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζε ε
Νέα Γεκνθξαηία ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξαβηάδνληαο ην ίδην ηεο ην πξφγξακκα.
Φπζηθά ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο πξφβαιε θαη πνιιέο λεθειψδεηο δηαθεξχμεηο γηα ηελ
αλάπηπμε. Αιιά ε νπζία ηεο φπνηαο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο δελ θξίλεηαη κφλν απφ
ηνπο ζηφρνπο ηεο, αιιά απφ ηελ εζσηεξηθή ηεο ζπλέπεηα θαη ηα κέηξα θαη κέζα
πνιηηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη.
Παξα ηελ θαηαδίθε ζηα ιφγηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, νη
εμαγγειίεο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. απνηεινχλ ηελ άιιε φςε ηνπ ίδηνπ
λνκίζκαηνο. Δγγπψληαη ηελ παξάηαζε ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηθήο πνπ απέηπρε λα βγάιεη
ηε Υψξα απφ ηα νηθνλνκηθά αδηέμνδα θαη απνδνθηκάζζεθε δηθαηνινγεκέλα ζηηο
εθινγέο ηεο 10εο Οθησβξίνπ.
Οη πξνηεξαηφηεηεο, ε ζηξαηεγηθή θαη ην κείγκα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο
παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Ζ δέζκεπζε ηνπ θπξίνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ζπλέρηζε ηεο
πνιηηηθήο ηεο "ζθιεξήο δξαρκήο" εθδίδεη δεχηεξε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηελ
νηθνλνκία. Καζηζηά αδχλαηε ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο αλάθακςεο, ρσξίο λέα
επηδείλσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Έηζη, ε αλάθακςε, αλ επηηεπρζεί,
είλαη δπλαηή κφλν κε πςειφ πιεζσξηζκφ θαη ε ζηαζεξνπνίεζε, δειαδή ν
νπζηαζηηθφο έιεγρνο ηνπ πιεζσξηζκνχ, κφλν κε παξάηαζε θαη επηδείλσζε ηεο
χθεζεο.
Γελ ζα αλαθεξζψ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ
ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ Γεκφζηνπ ρξένπο απφ ην 1981 έσο ην 1989 θαη απφ ην 1989
έσο ην 1993. Μαο ελδηαθέξεη ην κέιινλ. Καη καο ελδηαθέξεη λα κε βάδνπκε ζηφρνδηάγξακκα, ζηφρν-πξφγξακκα, αιιά θαλνληθφ πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ.

Σνλίδσ φηη, ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε Ηξιαλδία θαη ε Πνξηνγαιία νη νπνίεο ην 1980
είραλ ην ίδην ή κηθξφηεξν πνιιέο θνξέο θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απφ ηε Υψξα καο,
ζήκεξα έρνπλ ζρεδφλ θζάζεη ζε δηπιάζην επίπεδν.
Αλ ήζειε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, λα απνθηήζεη αμηνπηζηία ε θνηλσληθή
πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο, ε Κπβέξλεζε ζα έπξεπε λα δψζεη δείγκα γξαθήο ζε δχν
θξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ δελ επηδέρνληαη αλαβνιή.
Πξψηνλ, ζηελ άκεζε ρνξήγεζε δηνξζσηηθήο αχμεζεο 10% ζηνπο
κηθξνζπληαμηνχρνπο ηνπ ΟΓΑ, ηνπ ΗΚΑ, ηνπ ΣΔΒΔ, ηνπ ΝΑΣ θαη άιισλ Σακείσλ
πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα πιεγεί απφ ηελ πνιηηηθή ηεο άδηθεο ιηηφηεηαο, πνπ εθαξκφδεηαη
εδψ θαη 10 ρξφληα. Σελ ίδηα πξφηαζε είρα θάλεη κε επηζηνιή κνπ θαη πξνο ηνλ θ.
Μεηζνηάθε, ρσξίο δπζηπρψο αληαπφθξηζε. Δίλαη εζηθά απαξάδεθην λα θιείλνπκε ηα
κάηηα καο κπξνζηά ζηελ απφγλσζε εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ζπλαλζξψπσλ καο, φηαλ
ζαλ ζπλέπεηα ηεο πνιηηηθήο ιηηφηεηαο πνπ εθάξκνζε σο θπβέξλεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ
θαη ζπλέρηζε ε Νέα Γεκνθξαηία, ζπληειέζζεθε κεηαθνξά εζληθνχ εηζνδήκαηνο ηεο
ηάμεο ησλ 2 σο 3 ηξηζ. δξρ. απφ ηηο ιατθέο ηάμεηο, ζηελ παξανηθνλνκία θαη ηνπο
πξνλνκηνχρνπο.
Γεχηεξν θξίζηκν πξφβιεκα, πνπ δελ επηδέρεηαη θαη απηφ αλαβνιή, είλαη ε
απνθαζηζηηθή ζηήξημε ηεο δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο ηεο Υψξαο πνπ επηβάιιεηαη γηα
ιφγνπο πςίζηεο εζληθήο ζθνπηκφηεηαο. Ζ Κπβέξλεζε πξέπεη λα παξάζρεη ακέζσο
ηζρπξφηαηα θίλεηξα γηα ηε δεκνγξαθηθή αλαβάζκηζε ηεο Υψξαο, κε άμνλα ηελ
πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη νπζηαζηηθή
εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ησλ πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ.
αλ πξψην βήκα πξνηείλακε ηελ αχμεζε θαηά 50% ηνπ επηδφκαηνο πνιχηεθλεο
κεηέξαο θαη ηελ επέθηαζή ηνπ θαη ζηηο νηθνγέλεηεο κε 3 παηδηά. Πξέπεη λα θαηαζηεί
ζπλείδεζε φηη κφλν αλ νη ειιεληθέο νηθνγέλεηεο απνθαζίζνπλ λα απνθηήζνπλ ηξίην
παηδί, κπνξεί λα ιπζεί νξηζηηθά ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα ηεο Υψξαο.
Χο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνιηηηθήο πνπ εμήγγεηιε ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο,
επηζεκαίλνπκε ηδηαίηεξα ηα εμήο: Πξψηνλ, ζπλερίδεηαη ε πνιηηηθήο ηεο "ζθιεξήο
δξαρκήο". Γελ αληηκεησπίδεηαη, ζπλεπψο, ην θξίζηκν πξφβιεκα αληαγσληζηηθφηεηαο
ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο. Με ηα θπβεξλεηηθά κέηξα ζα απαηηεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα
10εηία θαη ζα εμαθνινπζήζνπκε λα ράλνπκε αγνξέο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην
εμσηεξηθφ, λα δεκηνπξγνχκε θαηλνχξηεο ππεξρξεσκέλεο θαη πξνβιεκαηηθέο
επηρεηξήζεηο, λα ραξίδνπκε επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε μέλνπο αληαγσληζηέο καο θαη
λα θαηαδηθάδνπκε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο Έιιελεο λένπο, ζηελ αλεξγία. Γηφηη πψο φπσο καο δήισζε ν θχξηνο Πξφεδξνο- ζα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο
καο φηαλ δελ γίλνληαη επελδχζεηο; Καη πψο ζα γίλνπλ επελδχζεηο κε ηέηνηα πςειά
πξαγκαηηθά επηηφθηα πνπ επηβάιεη ε πνιηηηθή ηεο "ζθιεξήο δξαρκήο";
Άιισζηε, θχξηνη ζπλάδειθνη, πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ηα ζεκεξηλά πςειά επηηφθηα
ζηελ αγνξά απηφ αθξηβψο αληηθαηνπηξίδνπλ. Γειαδή ηελ αζθάιεηα πνπ δεηάεη ν
δαλεηζηήο ζε δξαρκέο, απφ ην δαλεηδφκελν, γηα λα θαηνρπξσζεί κειινληηθά απφ ηελ
ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο, πνπ αθχζηθα βξίζθεηαη ζηε δψλε ησλ "ζθιεξψλ"
λνκηζκάησλ. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Γη' απηφ θαη εκείο απνξξίπηνπκε ηελ
επζεία ππνηίκεζε θαη πξνηείλακε ήδε ηελ επηζεηηθή θαη πξνγξακκαηηζκέλε
δηνιίζζεζε ηεο δξαρκήο.
Γεχηεξνλ, δελ αληηκεησπίδνληαη ηα αίηηα ησλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ, -παξά κφλνκε αλεπαξθή παπζίπνλα φπσο ην πξνζσξηλφ "πάγσκα" ησλ ηηκνινγίσλ πνπ θάζε
ηφζν εμαγγέιινληαη. Ζ ηαπηφζεκε φκσο πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ 1988-1989 ήηαλ
εθείλε πνπ πξνθάιεζε ηελ πιεζσξηζηηθή έθξεμε ηνπ 1990.

Σξίηνλ, δελ πξνσζείηαη κηα δηαηεξήζηκε αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
πνπ πξνυπνζέηεη: ηελ άκεζε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηνο, αιιά θαη ηελ πγηή,
ελεξγφ δήηεζε, κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ καο, θπξίσο, θαη ησλ επελδχζεσλ.
Σέηαξηνλ, δελ πξνσζείηαη ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πξνο ηνπο φξνπο ηνπ
Μάαζηξηρη. Σα κέηξα πεξηζηνιήο ηεο θνξνδηαθπγήο -φπσο απηά πνπ εμήγγεηιε ε
Κπβέξλεζε- έρνπλ πεξηνξηζκέλε απφδνζε, κε δεδνκέλεο κάιηζηα θαη ηηο ζπλζήθεο
κεησκέλεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.
Γελ πξνβιέπνληαη εμάιινπ ζνβαξά κέηξα γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο ζπαηάιεο θαη ηελ
εθινγίθεπζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ.
Σν κφλν βέβαην γηα ην 1994: Ζ λέα δηεχξπλζε ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ θαη ε
επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο.
Πέκπηνλ, ιακβάλεηαη κφλν ζηα ιφγηα κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθά
επαίζζεησλ πεξηνρψλ, ηδίσο ησλ αθξηηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ λεζηψλ καο, ελψ δελ
έγηλε απφ ηνλ θχξην Πξσζππνπξγφ θακηά κλεία γηα ηηο πεξηνρέο κε ηα νμπκέλα
πξνβιήκαηα παξαγσγήο θαη αλεξγίαο, φπσο ην Λαχξην, ε Δχβνηα θαη ε χξνο.
πκπεξαζκαηηθά, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο λέαο Κπβέξλεζεο δελ είλαη κφλν
αληηιατθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή, αιιά αλαηξέπεη θαη ηνλ εζληθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν
ηνπ επξσπατθνχ νξάκαηνο, επεηδή καο νδεγεί ζε ζπλερή πξαγκαηηθή θαη νλνκαζηηθή
απνζχγθιεζε ζε ζρέζε κε ηελ ΔΟΚ.
Ζ πξφηαζε ε δηθή καο, ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο, γηα ηελ νηθνλνκία δηαζθαιίδεη ηελ
ηαρεία θαη κε πιεζσξηζηηθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ζπγρξφλσο ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ
ηαρχξπζκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ δπλακηθή εθθίλεζε ηεο Υψξαο πξνο ηνλ 21ν
αηψλα απαηηεί κεηαβνιή λννηξνπίαο θαη ζεζκψλ θαη ζηελ νηθνλνκία.
ην ζεζκηθφ κέξνο θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηεο
πξνζσπνθξάηεζεο, ην ζπκςεθηζκφ θάζε είδνπο ρξεψλ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ
θνξνινγνπκέλσλ, θαζψο θαη ηελ έληνθε απφδνζε ησλ θαζπζηεξνπκέλσλ νθεηιψλ
ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηνπο ηδηψηεο θαη ηεο επηρεηξήζεηο.
Ζ λέα Κπβέξλεζε νθείιεη λα επηδείμεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην δηαξζξσηηθφ ηνκέα κε
ηε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ κηζζσηψλ, ζπληαμηνχρσλ θαη πνιχηεθλσλ απφ ην
θφξν εηζνδήκαηνο, αιιά θαη κε ηε δηαζθάιηζε απαιιαγήο εηζνδήκαηνο κέρξη
2.500.000 δξαρκέο κε πξφβιεςε εηήζηαο αλαπξνζαξκνγήο.
Θεσξνχκε εζληθά επηβεβιεκέλεο ηηο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηε Θξάθε θαη ζε
άιιεο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, καδί κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε
νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ απφ ην ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο ζηελ πεξηθέξεηα.
Πξνηείλακε ηε ιεηηνπξγία ελφο λένπ ζεζκνχ, ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ
Αληαγσληζηηθφηεηαο κε εθπξνζψπνπο φισλ ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαη κε
πεπεηξακέλνπο ηερλνθξάηεο, πνπ ζα κπνξεί λα κεηξά κε αθξίβεηα ηηο επηπηψζεηο φισλ
ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηε ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα
ηεο Υψξαο. Ζ γλσκνδφηεζε απηνχ ηνπ λένπ ζπκβνπιίνπ πξνηείλνπκε λα ζπλνδεχεη
θάζε λνκνζρέδην πνπ θαηαηίζεηαη εδψ ζηε Βνπιή. Ζ ππνζηήξημε κηαο ηέηνηαο
πξαθηηθήο θαη απφ άιινπο λένπο ζεζκνχο, φπσο ηα θιαδηθά ζπκβνχιηα πνπ
πξνηείλνπκε ζηε βηνκεραλία θαη ην δηππνπξγηθφ φξγαλν εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ
πξνζθέξεη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκφ αλά παξαγσγηθφ θιάδν, αιιά θαη ζε δηεζλέο
επίπεδν γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκίαο.
Ζ εμέιημε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είλαη εμαηξεηηθά
αλεζπρεηηθή. Ζ αλεξγία έρεη θηππήζεη πξψηα ηνπο λένπο, αιιά θαη φιεο ηηο ειηθίεο.
Ζ απαζρφιεζε εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο θαη ηειηθά απφ
ηελ ίδηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα καο. ζν θαηξφ ε αληαγσληζηηθφηεηα παξακέλεη
θαζεισκέλε, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζα παξακέλεη ρακειφο θαη ε αλεξγία πςειφηαηε.

Γη' απηφ θαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Πνιηηηθή Άλνημε έρεη ε απνθαηάζηαζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ίζσο, ην θπξηφηεξν, ε ζεκειίσζή ηεο ζε καθξνρξφληα βάζε.
Ζ γνεηεπηηθή εθινγηθά ιχζε ησλ καδηθψλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην ιχλεη κφλν
πξνζσξηλά ηα πξνβιήκαηα, αιιά καθξνπξφζεζκα, δπζηπρψο, ηα πνιιαπιαζηάδεη.
Πηζηεχνπκε πσο ρξεηάδεηαη εηδηθά θίλεηξα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ ε νηθνλνκία καο, αλά θιάδν θαη αλά πεξηνρή, ηελ άκεζε έλαξμε
επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ καζεηείαο θαη επαλεθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ, ηελ έξεπλα αγνξάο θαη απφ θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα λέα επαγγέικαηα θαη
εηδηθφηεηεο, ηε δηεχξπλζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αιιά, θαη ηε
ιεηηνπξγία θαη ηδησηηθψλ Γξαθείσλ Δχξεζεο Δξγαζίαο.
κσο, κίιεζε ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο θαη γηα θαηνρχξσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απέθπγε λα δεζκεπζεί ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα. Ζ
θαηνρχξσζε θαη εγγχεζε ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ξεαιηζηηθή θαη ε δέζκεπζε ζην ιαφ
αιεζηλή κφλν κε πξαγκαηηθή απνθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε πςεινχ ξπζκνχ
αλάπηπμεο ζε ζπλζήθεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ Κπβέξλεζε θαιείηαη λα ιάβεη
επνκέλσο κηα απφθαζε ζπλείδεζεο θαη επζχλεο. Απφθαζε ζπλείδεζεο λα ηεξκαηίζεη
ηελ εμφλησζε ηνπ πνιίηε κε ηε ιηηφηεηα, αιιά θαη απφθαζε ηαπηφρξνλα επζχλεο
επεηδή ν ηεξκαηηζκφο ηεο δελ πξέπεη λα ζπλνδεπηεί απφ αζπδνζία, αιιά απφ
απηνζπγθξάηεζε.
Γηαηί, πέξα απφ ηελ θάιπςε ησλ απσιεηψλ ηνπ πιεζσξηζκνχ, επηπιένλ νη απμήζεηο
πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειεχζεξσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.
Γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο -θάπνηε νλνκάδνληαλ απφ πνιινχο ε ξαρνθνθαιηά
ηνπ Έζλνπο- πνπ ζήκεξα έρνπλ μεραζηεί θαη απφ ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο,
πξνηείλνπκε ηελ πξσηνηππία ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή γηα ηελ ελζάξξπλζε
επελδχζεσλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, θίλεηξα ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο, νηθνλνκηθή
θαη ηερληθή ελίζρπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ζπλεξγαζίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ,
δηεπθνιχλζεηο ζηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ θαη πξνλνκηαθή
αληηκεηψπηζε ζηα ζέκαηα εμαζθάιηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηέγεο.
ηε βηνκεραλία ε ζηαζηκφηεηα ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ζε
ζχληνκν ρξφλν, αλ εθαξκνζηεί κία λέα βηνκεραληθή πνιηηηθή, κε βαξχηεηα ζηα
εηδηθά θίλεηξα γηα ηελ είζνδν ζην βηνκεραληθφ ηνκέα λέσλ επηρεηξήζεσλ, ζρεδηαζκφ
θαη παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ έληαζεο ηερλνινγίαο θπξίσο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο
δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο. Σα θίλεηξα θαη ε ίδξπζε ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ζηε
Θεζζαινλίθε ζα αλαβαζκίζνπλ θπξίσο ηε βηνκεραληθή δξάζε θαη ζηε Βφξεηα
Διιάδα.
Δμάιινπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζην εκπφξην, επηβάιιεηαη ε ζεζκνζέηεζε
άδεηαο άζθεζεο ηνπ εκπνξηθνχ επαγγέικαηνο θαη εκπνξηθνχ κεηξψνπ ε ίδξπζε
θέληξνπ εκπνξηθψλ κειεηψλ, ε απαγφξεπζε ίδξπζεο πνιπθαηαζηεκάησλ ζε
νξηζκέλεο πεξηνρέο, ε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ αλαδσνγφλεζεο ηνπ εκπνξίνπ
ζε παξαδνζηαθά θέληξα, ε νξγάλσζε ηεο απνρψξεζεο ησλ θνξέσλ εκπνξηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο έληαμεο ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη ε κείσζε θαηά 15%, φπσο
πξνβιέπεη ην πξφγξακκά καο, γηα ηα 3 πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ησλ
θνξνινγήζηκσλ θεξδψλ θάζε λέαο εκπνξηθήο επηρείξεζεο.
Γηα ην ζέκα ηεο θνξνινγίαο είλαη ζεκαληηθή ε εκπέδσζε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο
αζθαιψο ζηνπο πνιίηεο. κσο δελ είλαη δπλαηφλ ην Κξάηνο λα δεηεί ηα πάληα απφ
ηνπο πνιίηεο, αλ δελ δίλεη πξψηα ην ίδην ην παξάδεηγκα ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο
εληηκφηεηαο.

Ο θχξηνο Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο δίλεη ζρεδφλ θαζεκεξηλά δηαβεβαηψζεηο φηη
δελ ζα ππάξμνπλ αηθληδηαζκνί. Πξφθεηηαη αζθαιψο γηα κία ζεηηθή δέζκεπζε, πνπ
σζηφζν ζα εμαλεκηζζεί, εάλ δελ ζπλδπαζηεί κε κία γελλαία θίλεζε, πνπ ζα ζπάζεη
ηελ αγθχισζε βαξηάο κνξθήο ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε.
Να θαηαξγεζεί, ινηπφλ, ζηελ πξάμε ε βαξηά πξνζβνιή ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ
ηνπ πνιίηε, πνπ ηνλ αλαγθάδεη λα θηλείηαη πεξηζζφηεξν ζαλ πειάηεο ησλ θνκκάησλ
θαη ιηγφηεξν σο ειεχζεξνο άλζξσπνο.
Ζ χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ θαη έληηκνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηελ
θαιχηεξε εγγχεζε γηα ηνλ νηθνγελεηάξρε, ηνλ επελδπηή, ηνλ εξγαδφκελν θαη ηνλ
επηρεηξεκαηία.
Δλ φςεη ινηπφλ, ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ '94, αληηθξχδνπκε ηε
δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα ηεο δπζρέξεηαο ζηε ζπιινγή εζφδσλ, αιιά θαη ηε
κεγάιε αχμεζε ησλ δαπαλψλ, απφ ηηο νπνίεο ην 90% αθνξά ηελ πιεξσκή
ηνθνρξενιπζίσλ, κηζζψλ, ζπληάμεσλ θαη επηρνξεγήζεσλ.
Δκείο δεηνχκε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηε ζπληαγκαηηθή επηβνιή πεξηνξηζκψλ
ζηελ αχμεζε δαπαλψλ, κε εμαίξεζε ηελ άκπλα, ηελ πγεία, πξφλνηα, ην πεξηβάιινλ
θαη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο.
Δπαλαιακβάλνπκε φηη ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ κφληκνπ ππεξθνκκαηηθνχ
Τθππνπξγνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζα θσηίζεη πιήξσο ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
Υψξαο, αληί ν θαζέλαο καο θάζε θνξά λα κηιάεη κε ηνπο δηθνχο ηνπ ηνπο αξηζκνχο
θαη λα δηαςεχδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε γηα θνκκαηηθνχο θαη κφλν ιφγνπο.
Καη ζα ζηεξηρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν απηφο ν λένο ζεζκφο κε έλαλ εηήζην ζηφρν
εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ, ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απφ ηα θνηλνηηθά
ηακεία θαη ηελ νξζή εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ
ζήκεξα βξίζθεηαη ζε απαξάδεθηα ρακειά επίπεδα.
Αο πσ κφλν φηη ε ζεκεξηλή αμηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηεο πεξηνπζίαο
ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ βξίζθεηαη θάησ απφ ην 2%, ζε ζρέζε κε ην 6%, πνπ
απαηηείηαη απφ ηνλ απιφ ηδηψηε σο ειάρηζηε απφδνζε γηα ηελ ελνηθίαζε αθηλήηνπ
απφ ηελ εθνξία.
Ζ νξζή αμηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο κε ην πνζνζηφ ηνπ 6% απιά θαη κφλν
ζα απέδηδε επηπιένλ κφλν απηφ 50 δηζ., δειαδή πνιχ πάλσ απφ ην κηζφ θφζηνο ησλ
παξνρψλ ζηνπο πνιχηεθλνπο, πνπ κφιηο πξνηείλακε.
Ο θχξηνο Πξσζππνπξγφο έζεζε ην κεγάιν ζέκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο.
Με ηα δηαδνρηθά εηζπξαθηηθά κέηξα θαη ηε ιηηφηεηα θαη ηνπ ΠΑ.Ο.Κ θαη ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, επηδηψθεηαη ε κείσζε ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο κε ηεξάζηην φκσο
θνηλσληθφ θφζηνο.
Ζ χθεζε παξαηείλεηαη θαη απηφκαηα βιέπνπκε θαη απηφλνκε κείσζε ησλ δεκνζίσλ
εζφδσλ. Ο θαχινο θχθινο έηζη απηνηξνθνδνηείηαη. Με ηηο δηθέο καο πξνηάζεηο, είλαη
ξεαιηζηηθή ην πξψην έηνο ε επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά
2%, ε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ θαηά 4%, ε επηβξάδπλζε ηνπ
πιεζσξηζκνχ κε αληίζηνηρε πηψζε ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ θαηά 4% θαη ε
κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο πξνο ην ΑΔΠ,
θαηά 1%. Οη δεκνζηνλνκηθέο σθέιεηεο απφ κηα ηέηνηα καθξννηθνλνκηθή πξνζαξκνγή
ππνινγίδνληαη γηα ην πξψην έηνο ζε 1,6 ηξηζ. θαη ην δεχηεξν ζε 2,5 ηξηζ. πεξίπνπ.
Απφ ηα δηαξζξσηηθά κέηξα πάηαμε θνξνδηαθπγήο, έιεγρνο δεκνζίσλ δαπαλψλ,
απνθξαηηθνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ, πξνθχπηνπλ άιια 700
δηζ. ην πξψην έηνο, πνπ απμάλνληαη ζε πεξίπνπ 1 ηξηζ. ην δεχηεξν. Με ηελ πιήξε
δειαδή απφδνζε ησλ κέηξσλ ηεο πνιηηηθήο καο, είλαη εθηθηή ε δεκνζηνλνκηθή
σθέιεηα 3-3,5 ηξηζ., πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ζπλνιηθά ην
δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο Υψξαο. Καη επεηδή ζπλήζσο φηαλ ιέκε απηά απφ ηνπ

Βήκαηνο ηεο Βνπιήο, επφκελν είλαη ε Κπβέξλεζε λα δεηάεη ζπγθεθξηκέλα πψο
βιέπνπκε απηέο ηηο επηπηψζεηο καζεκαηηθψο, έρσ ην ζπγθεθξηκέλν απηφ αλαιπηηθφ
ζεκείσκα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο καο ζην
δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, πνπ ζα ήζεια λα ην δψζσ γηα ηα Πξαθηηθά.
(ην ζεκείν απηφ, ν θ. Πξφεδξνο ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο, θ. Αλη. ακαξάο θαηαζέηεη
ην πξναλαθεξζέλ ζεκείσκα γηα ηα Πξαθηηθά ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο
ηελνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ)
ην θεθάιαην ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο, ε λέα Κπβέξλεζε έρεη σο κφλε ηεο θηινδνμία
λα αθπξψζεη ην έξγν ηεο πξνεγνχκελεο. Χζηφζν, ηνπο επφκελνπο κήλεο, είλαη
απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
ήδε αξρίζεη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο κε ηελ εμαίξεζε, βέβαηα, φζσλ επηρεηξήζεσλ
ζεσξνχληαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Καη εδψ, βέβαηα, ζα ηζρχζεη ν δεδνκέλνο δηθφο
καο φξνο γηα ηελ χπαξμε αδηάβιεηεο επηηξνπήο δηαθάλεηαο γηα θάζε ηέηνηα
κεηαβίβαζε.
Ζ ζέζε καο γηα ηνλ ΟΣΔ ππήξμε ζαθήο. Ζ απνθξαηηθνπνίεζε πξέπεη λα πξνρσξήζεη
κέρξη ην 49% ησλ κεηνρψλ θαη κε ην ππφινηπν 51% ππφ εζληθφ έιεγρν. Ζ πψιεζε,
πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ νδφ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ ζηαδηαθά κε νλνκαζηηθέο
κεηνρέο ζε κηθξνκεηφρνπο θαη κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά θαηά
ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα έζνδα λα αθηεξσζνχλ ζε επελδχζεηο θαη λα εθζπγρξνλίζνπλ
ηνλ ΟΣΔ θαη λα κε δηνρεηεπζνχλ ζε ηακεηαθή ρξήζε θάιπςεο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Ζ ηακεηαθή βειηίσζε ζα πξνθχςεη κεζνπξφζεζκα απφ ηελ αχμεζε
ησλ θεξδψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σα έζνδα απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
καδί κ' εθείλα απφ ηελ αλαγθαζηηθή θαη ιφγσ ΔΟΚ αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ,
ππεξαξθνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ
ΟΣΔ. Αληίζεηα, ν άγλσζηνο ζηξαηεγηθφο επελδπηήο ζα έπαηξλε ην 1994-'98 κεγάιε
πξνίθα. Δδψ, ππάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο εθηηκήζεηο. Ζ πξψηε κε αζηηθή κνλάδα
θιήζεο ζηηο 15 δξρ. έλαληη ησλ 7 ζεκεξηλψλ ζα ηνπ πξνζέθεξε θαζαξφ θέξδνο 1,7
ηξηζ. θαη ε δεχηεξε εθηίκεζε κε ηηκή αζηηθήο κνλάδαο ζηηο 22 δξρ. θέξδνο θαζαξφ
3,1 ηξηζ. Καη επεηδή θαη πάιη ζηα καζεκαηηθά πξέπεη λα ιέκε ηα ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία κε ην φλνκά ηνπο, ηδνχ 7 ζειίδεο πιήξνπο αλάιπζεο γηα ηα φζα είπα γηα ηνλ
ΟΣΔ.
(ην ζεκείν απηφ ν θ. Πξφεδξνο ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο θ. Αλη. ακαξάο θαηαζέηεη
ην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν γηα ηα Πξαθηηθά ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο
ηελνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ)
Χο πξνο ην ζέκα ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, απφ ην λέν λφκν δελ είλαη δπλαηφλ λα
πξνθχςνπλ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο, νχηε ληθεηέο νχηε ληθεκέλνη.
εκαζία έρεη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπο
θαη φρη ηφζν ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. Δκείο πάλησο, κε πξφηαζε λφκνπ πνπ ζα
θαηαζέζνπκε ζχληνκα, ζα πξνηείλνπκε ηελ ίδξπζε δεκνηηθήο ζπλεηαηξηζηηθήο
εηαηξείαο φπνπ ην 51% ζα ειέγρεηαη απφ ην Γήκν θαη ην 49% απφ ηνπο ηδηψηεο. Οη
νδεγνί ζα παξακείλνπλ ηδηνθηήηεο ησλ ιεσθνξείσλ ηνπο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
εηαηξεία κε ίζνπο φξνπο θαη νη παιηνί θαη νη λένη.
Οη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη,
ήηαλ αθφκα αφξηζηεο θαη γηα ηα αγξνηηθά ζέκαηα. Πεξηνξίδνκαη λα επηζεκάλσ φηη νη
αγξφηεο απαηηνχλ θαη αμίδνπλ νπζηαζηηθή κέξηκλα ηνπ Κξάηνπο, φρη κφλν γηα
πξνθαλείο θνηλσληθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα νηθνλνκηθνχο. Απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ
πξνγξακκαηηζκφ, ιείπνπλ νπζηψδε κέηξα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ
αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ ελαξκφληζε πξνο ηελ θνηλή πνιηηηθή ηεο Κνηλφηεηαο,
ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο, ηε ζηήξημε βηψζηκσλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη
ηελ ελίζρπζε ησλ λέσλ αγξνηψλ.

Μέζα ζηνπο επφκελνπο ιίγνπο κήλεο, ε Κπβέξλεζε πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ζε
επίπεδν πξνεδξίαο Δ.Ο.Κ. ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ ηηκψλ ησλ
αγξνηηθψλ καο πξντφλησλ, ηελ ελδερφκελε αλαζεψξεζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο
Πνιηηηθήο, αιιά θαη ηελ πηζαλή εθαξκνγή ηεο λέαο ζπκθσλίαο γηα ην δηεζλέο
εκπφξην ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην πιαίζην ηεο GATT, κε ηελ επαλαθνξά
ζεκάησλ γηα ηα νπνία ε Υψξα καο έρεη επαλεηιεκκέλα εθθξάζεη επηθπιάμεηο.
ην επίπεδν ηεο εζληθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο παξνπζηάδνληαη ηα δεηήκαηα ζηήξημεο
ησλ ηηκψλ παξαγσγνχ νξηζκέλσλ βαζηθψλ καο πξντφλησλ -ξνδάθηλα, εζπεξηδνεηδήθαη πξνβιεκάησλ δηάζεζεο ηνπ ιαδηνχ καο, ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ηεο ζηαθίδαο.
Θα ζηεξίμεηε, θχξηε Πξφεδξε ηεο Κπβέξλεζεο, λαη ή φρη -δηφηη ζηήξημε
ππνζρεζήθαηε πξνεθινγηθά- ηηο γαιιηθέο ζέζεηο πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ
εμνπδεηέξσζε πνιιψλ παξαδνζηαθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαηεξνχζαλ κέρξη
ζήκεξα ηα αγξνηηθά καο πξντφληα;
Πξνζζέησ, επίζεο, ζην αγξνηηθφ ζέκα φηη ε άκεζε θαηαβνιή ηεο πξφσξεο
ζπληαμηνδφηεζεο κε αλαδξνκηθή κάιηζηα ηζρχ, αιιά θαη ε θαηαβνιή ησλ εμηζσηηθψλ
απνδεκηψζεσλ, ρσξίο ηηο γλσζηέο θαζπζηεξήζεηο, απνηεινχλ δίθαην αίηεκα ηνπ
αγξνηηθνχ καο θφζκνπ.
ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ αληηθξίδνπκε νιηγσξία κπξνζηά ζηε ζηαζηκφηεηα. ζν ε
αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο αλαβάιιεηαη αφξηζηα γηα ην κέιινλ, δελ θάλνπκε νπζηαζηηθά
ηίπνηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε ηνπ
ιεγφκελνπ αθξηβνχ ηνπξηζκνχ. Έηζη, θαη ζπλαιιαγκαηηθέο απψιεηεο ζα έρνπκε θαη
θπγή ησλ ηνπξηζηψλ πξνο άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο.
Καηαληήζακε π.ρ. ρσξίο ζχγρξνλεο καξίλεο ζηηο ειιεληθέο αθηέο θαη ηα λεζηά καο,
λα έρνπκε δψζεη ξφιν πξσηαγσληζηή ζηνλ ηνπξηζκφ -αλ είλαη δπλαηφλ- αθφκε θαη
ζηελ Σνπξθία.
Κπξίεο θαη θχξηνη, ε έμνδνο απφ ηε ζεκεξηλή θξίζε πνπ θξαηά ηελ Διιάδα ζην
πεξηζψξην κε ην άγρνο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ ειιεηκκάησλ, πξέπεη επηηέινπο λα
ηεξκαηηζηεί. Καη ζα ηεξκαηηζηεί ζίγνπξα, φηαλ ε πνιηηηθή καο δσή πάςεη λα
ζηξαγγαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή κε ηηο αιιεπάιιειεο αιιαγέο κέηξσλ θαη επηινγψλ, κε
ηηο κεηαβνιέο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κε ηε ζπληήξεζε ηνπ θξάηνποδπλάζηε πνπ πξνζβάιιεη θαη δεηεί ηα πάληα απφ ηνλ πνιίηε ελψ ην ίδην ζηέθεηαη
ππεξάλσ ησλ λφκσλ θαη πξνζθέξεη ειάρηζηα.
Ζ θαρχπνπηε ζρέζε θξάηνπο-επηρεηξεκαηία απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο πνιχπιεπξεο
θπξίσο ζεζκηθήο θαη εζηθήο θξίζεο πνπ πεξλάεη ν Σφπνο καο. Ζ Διιεληθή Κνηλσλία
βξίζθεηαη ζην θξίζηκν ζηαπξνδξφκη ησλ απνθάζεσλ. Βξίζθνληαη κπξνζηά καο
επηινγέο πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ Σφπνπ γηα 10εηίεο. Σν Κξάηνο
απνπζηάδεη απφ ηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηα έζησ ειάρηζηα επίπεδα
παξνρψλ πξνο ηνπο πνιίηεο .
Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ έρεη ήδε θζάζεη δπζηπρψο θαη ζηε Υψξα καο.
Σν θαηλφκελν ηνπ απνθιεηζκνχ αλζξψπσλ, νκάδσλ θαη πεξηνρψλ απφ ηελ θνηλσληθή
δσή, έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεκαίλεη έιιεηςε
δπλαηφηεηαο άζθεζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, φρη κφλν γηα ηνπο αλέξγνπο
αιιά θαη γηα ηνπο ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεηνπο, ηνπο πξνβιεκαηηθά ζηεγαζκέλνπο θαη
ηνπο άζηεγνπο, ηνπο θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ θαη δχζβαησλ πεξηνρψλ, ηνπο
παιηλλνζηνχληεο, ηνπο κεηαλάζηεο θαη φινπο φζνπο βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο
θηψρεηαο, θάησ απφ έλα αλεθηφ επίπεδν δηαβίσζεο. Απηέο νη νκάδεο ηνπ πεξηζσξίνπ
ηη ζρέζε ζα έρνπλ ζηελ Διιάδα ηνπ αχξην κε ηελ Δπξψπε ηνπ αχξην;
Σν ηξίπηπρν πγεία - παηδεία - πεξηβάιινλ απνηειεί, επίζεο, μεραζκέλε γηα φινπο
ππφζρεζε. Αιιά ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πξέπεη λα απνηειέζεη
θαζεκεξηλφ νδεγφ δξάζεο. Οη παιηφηεξεο γεληέο ρξσζηνχλ ζηηο λέεο κία θαιχηεξε

δσή, ηελ επθαηξία ηνπιάρηζηνλ γηα κία θαιχηεξε δσή. Χο πφηε ζα ιεηηνπξγεί απηφ ην
κίδεξν ινγηζηήξην ζε απηνχο ηνπο ηξεηο ηνκείο ησλ ειιεληθψλ πξνυπνινγηζκψλ; Χο
πφηε ζα ππνβαζκίδεηαη ην κέιινλ ηεο λενιαίαο καο θαη ζα αλαβαζκίδεηαη ε ινγηζηηθή
κηδέξηα;
Αο ζηακαηήζεη απηφο ν ινγαξηαζκφο ησλ πηζηψζεσλ θαη αο θαηαιάβνπλ φινη φηη
πγεία - παηδεία - πεξηβάιινλ απνηεινχλ θεθάιαηα εζληθήο αλάγθεο. Καη ζα ην πσ ζηα
ίζα, φπσο ην αηζζάλνκαη, θχξηε Πξφεδξε. Πηζηεχσ φηη είλαη θαη νη κφλνη ηνκείο γηα
ηνπο νπνίνπο ην ζχλνιν ηνπ έζλνπο ήηαλ έηνηκν λα ππνζηεί ζπζίεο, πξνθεηκέλνπ
απηνί νη ηξεηο ηνκείο λα αλαβαζκηζηνχλ πξαγκαηηθά.
ην θεθάιαην ηεο Παηδείαο ε παξάηαζε ηνπ πνιηηηθνχ δηπνιηζκνχ αλαβάιιεη
ζπλερψο ηελ αμηφπηζηε ππνγξαθή ηνπ Σφπνπ κε ην κέιινλ. Αληηθξχδνπκε κε
ζαπκαζκφ ηελ ηαρχηαηε πνξεία άιισλ κηθξψλ ή κεγάισλ ρσξψλ, αιιά παξακεινχκε
κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ καο αξέζεη: ηη ε νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε, ε
πνιηηηζκηθή ηνπο παξνπζία θαη ε θνηλσληθή ηνπο πξφνδνο νθείινληαη ζε κεγάιν
βαζκφ ζηα ζηέξεα ζεκέιηα ηεο Παηδείαο ηνπο.
Γη' απηφ αθξηβψο θαη ηελ Πνιηηηθή Άλνημε δελ ηελ ελδηαθέξεη αλ ηα Διιεληθά
Παλεπηζηήκηα ζα είλαη ζνζηαιηζηηθά ή θηιειεχζεξα, φζν ην αλ ζα ππάξρνπλ
πξαγκαηηθά αλψηαηεο ζρνιέο πνπ λα πξνεηνηκάδνπλ ην λέν γηα ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπ πνξεία θαη ζα πξνζθέξνπλ ζηε Υψξα πνιίηεο άμηνπο λα ηελ νδεγήζνπλ ζηελ
απαηηεηηθή, αληαγσληζηηθή, επξσπατθή πνξεία ηνπ αχξην.
Οη λέεο ζπλζήθεο απαηηνχλ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζην κεγαιχηεξν
δπλαηφ βαζκφ, αιιά θαη εθπαίδεπζε πνηφηεηαο πνπ δελ ζα αλαπαξάγεη ηερλεηά
πξφηππα, αιιά ζα θεληξίδεη ην φξακα ηνπ λένπ γηα κηα θαιχηεξε θνηλσλία. Σν
θξαηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1989 αιιά θαη
ηνπ 1993, είλαη ειάρηζην θαη εθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ 3,9%. ηα κέηξα άκεζεο
πξνηεξαηφηεηαο ε Πνιηηηθή Άλνημε θξίλεη ρξήζηκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Παηδείαο κε λέεο αξκνδηφηεηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ φξγαλν,
πξνβιέπεηαη κε λφκν απφ ην 1985, αιιά δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη κε απνηέιεζκα λα
απνπζηάδεη έλα θεληξηθφ φξγαλν εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε άκεζε ζχλδεζε κε
φιεο ηηο βαζκίδεο. Λφγσ ρξφλνπ, δελ κπνξψ λα αλαθεξζψ ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα.
Δπηζπκψ φκσο λα επηζεκάλσ απφ ην βήκα ηεο Δζληθήο Αληηπξνζσπείαο κφλν ηηο
απαξαίηεηεο θχξηεο αξρέο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ έξεπλα,
ηελ αλαγθαία ζηαζεξφηεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε ζχλδεζε ησλ αλψηαησλ
ζρνιψλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ππνδνκή δηαξθνχο επηκφξθσζεο θαη
ελεκέξσζεο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ θαζεγεηψλ γηα ηελ πξφνδν ζηνλ επηζηεκνληθφ
ηνπο θιάδν θαη ζηα λέα πξφηππα δηδαζθαιίαο.
Ο Πξσζππνπξγφο φκσο κίιεζε θαη γηα ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ζην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ. Οη πξνζέζεηο είλαη θαιέο. εκαζία έρεη ην έξγν. εκαζία έρεη ε πιήξεο
ακεξνιεςία θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπ ζπρλνχ ζην παξειζφλ θαηλφκελνπ ηεο επηιεθηηθήο
ζηήξημεο ησλ δεκηνπξγψλ κε βάζε ηελ θνκκαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Ο πνιηηηζκφο
απνηειεί πνιηηηθή κε ηελ πςειή ηεο έλλνηα, σο ζπκπχθλσζε ηεο δξάζεο ηνπ
ειεχζεξνπ πνιίηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δσήο ηνπ θαη ησλ αμηψλ ηεο. Απνηειεί
εζληθή αλάγθε ε ζπγθξφηεζε εληαίνπ Τπνπξγείνπ ή έζησ ζηελφηεξα ζπλεξγαδφκελνπ
πνιηηηζκνχ - παηδείαο - έξεπλαο, ψζηε φινη νη ηνκείο πνπ έρνπλ αληηθείκελν ηνλ
πλεπκαηηθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ λα ελνπνηεζνχλ ιεηηνπξγηθά, πξνο ην
φξακα κηαο ειιεληθήο δεκνθξαηηθήο αλαγέλλεζεο. ε απηφ ην θνξέα, είλαη ζθφπηκν
λα ζεζκνζεηεζεί θαη έλα ζπκβνχιην πνιηηηζκνχ γηα ηε ράξαμε πνιηηηζκηθήο
ζηξαηεγηθήο κε επζχλε ηεο Κπβέξλεζεο, αιιά θαη πλεπκαηηθψλ πξνζψπσλ ηεο
Υψξαο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ εζεινληηθά.

Ζ πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο απνηειεί ίζσο ηελ πην ζθνηεηλή
φςε ηνπ ρζέο. Ζ Πνιηηηθή Άλνημε θξίλεη ζθφπηκε ηελ αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα ην
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ κε ηαπηφρξνλα άκεζα κέηξα παξνρήο θηλήηξσλ ζε ηδηψηεο θαη
νξγαληζκνχο, πνπ αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη πνιηηηζκηθέο πξσηνβνπιίεο. Να ππάξμεη
πξφζιεςε λέσλ αξραηνιφγσλ θαη ζχγρξνλε θχιαμε ησλ κνπζείσλ θαη εηδηθέο
απαιιαγέο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο είλαη ην βηβιίν. Ζ Παηδεία θαη ν
πνιηηηζκφο είλαη γηα ηελ Διιάδα ην θνξπθαίν ζέκα, ιφγσ ηνπ βάξνπο ηεο
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, αιιά θαη ιφγσ ηεο επίζεζεο δηάξθεηαο πνπ δερφκαζηε
απφ μέλα πξφηππα. Ζ αλαβάζκηζε ηεο Παηδείαο είλαη βαζηθφ κέζν γηα ηελ
απηνγλσζία θαη ηελ απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ. Ζ δηνξγάλσζε
δηαξθψλ εθζέζεσλ πξνβνιήο ηνπ θιαζηθνχ θαη ηνπ ιατθνχ καο πνιηηηζκνχ, απνηειεί
ηνλ θαιχηεξν πξεζβεπηή ηεο Παηξίδαο καο ζην εμσηεξηθφ. Καη ζην εζσηεξηθφ κε ηελ
αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο θπξίσο Παηδείαο, κπνξνχκε λα απνθαηαζηήζνπκε ην
δάζθαιν θαη ηνλ θαζεγεηή ζηε ζέζε ηνπο, σο πλεπκαηηθψλ εγεηψλ. Μφλν κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ην ζρνιείν απφ αγγαξεία θαη βάξνο γηα ηνπο λένπο ζα κεηακνξθσζεί ζε
ζπνπδαζηήξην ηνπ έξσηα ηνπ γλψζεο. Καη βέβαηα ηέηνηνο έξσηαο δελ ζα πξνθχςεη
πνηέ, φηαλ ζηε ζέζε ηνπ Τθππνπξγνχ παξά ησ Πξσζππνπξγψ, επίζεκα ε Πνιηηεία
θαθνπνηψληαο ηε γιψζζα καο θαζηεξψλεη ην βάξβαξν, Τθππνπξγφο "ζηνλ"
Πξσζππνπξγφ. ε ιίγν θαη ην Γφμα ησ Θεψ, πξνβιέπσ λα ην ιέκε Γφμα "ζην" Θεφ.
ηελ πγεία, ε αλεθηίκεηε αλζξψπηλε αμία, εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεηαη ςπρξά
ζαλ ινγηζηηθή κνλάδα. Ζ ππνδνκή, ηα κέηξα λνζειείαο, είλαη απεξραησκέλα. Ζ
αληζφηεηα ζηελ πεξίζαιςε είλαη νινθάλεξε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξε
ζεκαζία απνδίδεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζθέινο ηεο πγείαο θαη κηθξφηεξε ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο θαη ζηελ επηκφξθσζε θαη ακνηβή ηνπ ηαηξηθνχ θαη
λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ Διιάδα έρεη ηε ρακειφηεξε θαηά θεθαιήλ δαπάλε
ζηελ πγεία απφ θάζε άιιε ρψξα ηεο ΔΟΚ. Ζ πγεία φκσο είλαη γηα καο, κεηά ηελ
Παηδεία, ν δεχηεξνο θαη' εμαίξεζηλ ηνκέαο κεγίζηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ σο πξνο ην ΑΔΠ ην 1989, 8,3 θαη ην
1993 ζπξξηθλψζεθε ζε 6,9. Αλ φκσο αθαηξεζνχλ νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο
ειιεηκκαηηθνχο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηφηε ην πνζνζηφ ηνπ 1989
γίλεηαη 4,6 θαη ηνπ 1993 κφιηο 3,8. Γη' απηφ θαη ε ράξαμε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο,
θνηλσληθήο αληίιεςεο είλαη επηηαθηηθή.
Πέξα απφ ηελ αχμεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, σο άκεζα θαη
κεζνπξφζεζκα κέηξα πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ησλ
λνζνθνκείσλ. Σελ θαζηέξσζε ράξηε πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο γηα ηελ πξφιεςε θαη
ράξηε πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο γηα ηε ζεξαπεία, αιιά θαη ηνλ νπζηαζηηθφ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ, ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαλνκήο θαη ηεο ηαπηφηεηαο -πξφηππν αληίγξαθν- ησλ θαξκάθσλ.
Πξνβιήζεθε θαη πάιη πξνρζέο, ζε δεχηεξε έθδνζε, ην ζαχκα ηνπ ΔΤ. Ο θαζέλαο
ζπκάηαη αθφκα ηα Κέληξα Τγείαο κε ηνπο πνιινχο θεπνπξνχο θαη ηνπο ιίγνπο
παζνιφγνπο. Γείρλεη απφ ηελ Κπβέξλεζε, θαηά ηελ άπνςή καο, έιιεηςε θξίζεο, αιιά
θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, ε επηκνλή ζ' έλα ζχζηεκα ηνπ ρζεο, ην νπνίν ελ πάζε
πεξηπηψζεη απέηπρε.
Ζ Άλνημε κε ηελ λέα αληίιεςε γηα ηελ άζθεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, πξνηείλεη θαη γηα
ηελ πγεία ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, γηα ηελ εμάιεηςε ηεο πξνζβνιήο ηνπ
πνιίηε θαη ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ επηβάξπλζεο. ε απηφ ην πιαίζην
πξνηεξαηφηεηα απνθηνχλ ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ησλ βηβιηαξίσλ
λνζειείαο, ε ζεζκνζέηεζε ηεο ειεχζεξεο επηινγήο γηαηξνχ θαη λνζειεπηεξίνπ, ε
εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, ε δσξεάλ
αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ βαξέσλ θαη ρξνλίσλ λνζεκάησλ, θαζψο θαη ε ζεζκνζέηεζε

ηεο πιήξνπο θάιπςεο απφ ην Κξάηνο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ηέηαξηνπ θαη
πιένλ ηέθλνπ θάζε νηθνγέλεηαο, κέρξη θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία.
ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, παξά ηηο πξνθαλείο δηαξζξσηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο αδπλακίεο, είλαη εθηθηή ε βειηίσζε ησλ παξνρψλ, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο
ησλ αλψηαηνπ νξίνπ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ, ηεο εθαξκνγήο δηαθνξηθνχ
αζθάιηζηξνπ θαη ηεο εηζαγσγήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ
πξνζθνξψλ, αιιά θαη κε ηελ πξνζθπγή άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ήδε ππάξρνληεο
ηνκείο ηεο γεληθήο θνξνινγίαο. Υξεηάδνληαη ηνικεξέο ηνκέο. Σνκέο εθηθηέο αθφκε
θαη ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο δπζάξεζηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Ζ πιήξεο
απειεπζέξσζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ε απαιιαγή ηνπο
απφ ηηο επηβαξχλζεηο αλάπηπμεο παξαγσγήο ππεξεζηψλ θαη ε θαηάξγεζε ησλ
δηαθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ηακείσλ κε ζηαδηαθή κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ ηνπο
θαζεζηψηνο, απνηεινχλ κέηξα ξεαιηζηηθά κε πξννπηηθή άκεζεο απφδνζεο.
Ζ Άλνημε, πνλά φιεο ηηο ειηθίεο. Έπξεπε λα πσ ηα ζπγθεθξηκέλα απηά δεηήκαηα,
εθηφο αλ πξνηηκνχκε ζε πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο λα αλαθεξφκαζηε ζε φια ηα
ζέκαηα αφξηζηα. Δκάο ε ζέζε καο ζα είλαη "ε ηακπαθέξα", ε ζεσξία ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ, θαη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζα θάλνπκε ηελ αληηπνιίηεπζε.
Ζ Άλνημε, ινηπφλ, πνλά φιεο ηηο ειηθίεο. Καη ηνλίδνπκε φηη πξνέρεη ε εμπγίαλζε ηνπ
θιάδνπ ησλ ζπληάμεσλ θαη ε εηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ, φπσο ε θαζηέξσζε δχν
θαηεγνξηψλ ζχληαμεο γήξαηνο. Ζ πξψηε σο αληαπνδνηηθή θαη ε δεχηεξε γεληθή. Με
δεδνκέλε, επίζεο, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κεγάιε ζεκαζία απνθηά θαη ν
απνπξνζαλαηνιηζκφο ηεο αζθάιηζεο αλεξγίαο, κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε κέζσ
παξνρψλ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ
εξγαζίαο.
Κχξηε Πξφεδξε, νη Αζελαίνη μαλαέδεζαλ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ηνλ εθηάιηε ηνπ
λέθνπο. Απεηινχκαζηε, επίζεο, απφ ηελ έιιεηςε λεξνχ θαη ηελ γεληθφηεξε
ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Υψξαο.
Κηλδπλεχνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λέεο πφιεηο ζαλ ηελ Αζήλα, κε ηα γλσζηά
πξνβιήκαηα ηεο άλαξρεο δφκεζεο, ηεο ειιηπνχο ππνδνκήο, ηνπ βεβαξεκέλνπ
θπθινθνξηαθνχ θαη ηεο αθφκα πην βεβαξεκέλεο αηκφζθαηξαο. Καη ελ πάζε
πεξηπηψζεη, πνηα ιχζε πξνηείλεη ε Κπβέξλεζε γηα ηελ πδξνδφηεζε ηεο Αζήλαο, δελ
αθνχζακε.
ην γεληθφηεξν απηφλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, "ζηνλ θφζκν ην κηθξφ, ην κέγα" πνπ
δνχκε, κία καηηά ζηνπο αξηζκνχο είλαη ραξαθηεξηζηηθή. Οη δαπάλεο ζην αξκφδην
Τπνπξγείν ην 1993 εθηηκψληαη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε 1,7 ηνπ ΑΔΠ. Αιιά
ζην ζχλνιφ ηνπο νη δαπάλεο αθνξνχλ ηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, δεκφζηα έξγα
θαη απαιινηξηψζεηο. Απφ θαλέλα θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, είηε ην αξκφδην
Τπνπξγείν είηε ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, δελ δηαθξίλεηαη πξφβιεςε θεθαιαίσλ γηα
ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ ξηδηθή, φκσο, αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Αζήλαο απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη απμεκέλα θεθάιαηα. Χζηφζν απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε ζπλεπήο
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πηνζεηεζεί, ρσξίο ηηο δηαθξίζεηο ηεο ζπλήζνπο
θξαηηθήο αλεηνηκφηεηαο.
Γηαηί είλαη αλέληηκν λα δηψθεηαη ν πνιίηεο, λα ειέγρεηαη ην Η.Υ. ηνπ θαη λα δηαζέηεη
θάπνηα ηδηφηππε αζπιία ην Γεκφζην κε ηα ρηιηάδεο ξππνγφλα απηνθίλεηα ησλ
Τπνπξγείσλ, ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Γηαηί είλαη
αλέληηκν λα δηψθεηαη ν απιφο νηθνγελεηάξρεο, ν κέζνο θαηαλαισηήο λεξνχ, φηαλ ην
Κξάηνο δελ έρεη ιάβεη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε δηαξξνψλ είηε απφ ην
δίθηπν ηεο ΔΤΓΑΠ είηε απφ ηηο πξνβιεκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Μφξλνπ. Γηαηί
φζν θαη αλ ρξεηάδεηαη ζε κέξεο αηρκήο ηεο ξχπαλζεο, είλαη αλέληηκν λα επηβάιινληαη

αηθληδηαζηηθά θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί ζηηο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο,
φηαλ νη εθπξφζσπνί ηνπο δεηνχλ πξνιεπηηθά, ρξφληα ηψξα, θίλεηξα θαη
δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ επηβαξεκέλε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο.
κσο ε πξσηεχνπζα αληηκεησπίδεη θαη άιιε κία απεηιή, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα.
Σα θξνχζκαηα επηζέζεσλ θαηά πξνζψπσλ ή θαηά ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο γίλνληαη
νινέλα ζπρλφηεξα. Ζ ιαζξνκεηαλάζηεπζε επηηείλεη ην πξφβιεκα ηφζν ζηηο
παξακεζφξηεο πεξηνρέο, φζν θαη ζηα αζηηθά θέληξα. Ζ πξφηαζε βέβαηα ηνπ
Πξσζππνπξγνχ γηα ηελ "παιιατθή άκπλα" απνηειεί κέηξν απνιχησο ζεηηθφ, αξθεί λα
έρεη απζηεξά εζληθφ ραξαθηήξα θαη λα κείλεη απ' έμσ θάζε ηδέα θνκκαηηζκνχ. Γη'
απηφ θαη πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί σο θφξε νθζαικνχ ν
ππεξθνκκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ. Θεσξψ απηαπφδεηθηε ηελ
αλάγθε ζπλεξγαζίαο ησλ πνιηηψλ κε ηα ψκαηα Αζθαιείαο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή θαη
ην Κξάηνο λα ζηεξίμεη ηνπο θαηψηαηνπο αζηπλνκηθνχο θαη ηνπο αμησκαηηθνχο, ηφζν
ζηα κηζζνινγηθά ηνπο αηηήκαηα, φζν θαη ζην ζθέινο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη, δπζηπρψο, θαιχηεξα πνιιέο θνξέο
νξγαλσκέλνη εγθιεκαηίεο.
Καη κε ηελ επθαηξία απηή, επηζεκαίλσ ην απεηιεηηθφ πάληνηε πξφβιεκα ηεο
ηξνκνθξαηίαο πνπ απαηηεί ζχκπλνηα ησλ πνιηηηθψλ Κνκκάησλ θαη ησλ θνηλσληθψλ
θνξέσλ, αιιά θαη κεζνδηθφηεηα απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, απηέο ήηαλ νη ζέζεηο καο. Πηζηεχνπκε φηη επείγνλ
ζέκα ησλ θαηξψλ καο είλαη λα μεθχγνπκε απφ ηελ αδηφξζσηε λννηξνπία πνπ ζέιεη ην
θαθφ ην ρζεο λα αζσψλεη πάληνηε ην θαθφ ην ζήκεξα ζε βάξνο ηνπ αχξην. Δίλαη
επείγνλ ζέκα ηεο επνρήο καο λα ππνρσξήζεη επηηέινπο ν θνκκαηηθφο εγσηζκφο θαη λα
ππεξηζρχζεη θαη εδψ ε λέα αληίιεςε πνπ ζα δψζεη ζηε Υψξα καο ηηο επζείεο ηεο
εμφδνπ απφ ηελ πνιχπιεπξε θξίζε. Δίλαη ην θξίζηκν δεηνχκελν ησλ θαηξψλ καο λα
θνηηάδνπκε κφλν κπξνζηά. Καη ιππνχκαη πνπ είκαη ππνρξεσκέλνο λα πσ, θχξηε
Πξφεδξε ηεο Κπβέξλεζεο, θχξηε Τπνπξγέ, φηη νη πξνγξακκαηηθέο ζαο δειψζεηο
βιέπνπλ θπξίσο πξνο ηα πίζσ θαη πιάγηα θαη ειάρηζηα κπξνζηά. Γπζηπρψο
δηαγξάθνπλ ηελ αξρή κηαο λέαο ρακέλεο επθαηξίαο.
Καηαςεθίδνπκε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο
Κπβέξλεζεο γηαηί βαζίδνληαη ζηε ινγηθή, φηη ε Διιάδα κπνξεί λα πεξηκέλεη. Δκείο
αληίζεηα πηζηεχνπκε φηη έρνπκε πξνζπεξάζεη θάζε πεξίνδν ράξηηνο. Πηζηεχνπκε φηη
έρνπκε μεπεξάζεη ηα φξηά καο. Πηζηεχνπκε φηη απφ ηψξα θαη ζην εμήο ε κφλε πνπ
βηάδεηαη είλαη ε Διιάδα. Δπραξηζηψ πνιχ.
(ξζηνη νη Βνπιεπηέο ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο ρεηξνθξνηνχλ δσεξά)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ν
Πξσζππνπξγφο θαη Πξφεδξνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ, θ. Αλδξέαο Παπαλδξένπ, κε ην απφ 2510-1993 έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, νξίδεη σο Κνηλνβνπιεπηηθφ
Δθπξφζσπν ηνπ ΠΑ.Ο.Κ ην Βνπιεπηή Αηησιναθαξλαλίαο, θ. Υξήζην Ρνθφθπιιν.
Δπίζεο, κε ηελ ππ' αξηζκφλ 5815/4257/25-11-1993 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Βνπιήο, ζπγθξνηήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ Καλνληζκνχ
ηεο Βνπιήο δηαξθείο επηηξνπέο γηα ηελ Α' χλνδν ηεο Ζ' Πεξηφδνπ ησλ Δξγαζηψλ ηεο
Βνπιήο θαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 46 θαη 49Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο
επηηξνπέο α) Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο θαη β) Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ Σξαπεδψλ θαη
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο γηα ηελ Ζ' Πεξίνδν ησλ Δξγαζηψλ ηεο Βνπιήο.
Δξσηάηαη: Σν ψκα εγθξίλεη;
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Σν ψκα ελέθξηλε θαη ε ζρεηηθή απφθαζε
θνηλνπνηείηαη ζηνπο θπξίνπο Βνπιεπηέο θαη θαηαρσξίδεηαη ζηα Πξαθηηθά. Σν θείκελν
ηεο απφθαζεο έρεη σο εμήο:

"ΠΔΡΗΟΓΟ Ζ' - ΤΝΟΓΟ Α' Αζήλα, 25 Οθησβξίνπ 1993
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ
Πξση.
Αξηζκ.
Γηεθπ.
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο,
Έρνληαο ππφςε :
1. Σα άξζξα 31, 32, 33 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 25 παξ. 9 αλαιφγσο
εθαξκνδφκελν θαη ην άξζξν 15 παξ. 5, θαζψο θαη ηα άξζξα 46 θαη 49Α ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο θαη 2. Σηο έγγξαθεο ππνδείμεηο ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ
Οκάδσλ,
α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε,
ζπγθξνηνχκε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο
Βνπιήο δηαξθείο επηηξνπέο ηεο Οινκέιεηαο, γηα ηελ Α' χλνδν ηεο Ζ' Πεξηφδνπ ησλ
Δξγαζηψλ ηεο Βνπιήο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 46 θαη 49 Α' ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο Δπηηξνπέο α) Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο θαη β) Γεκνζίσλ
Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδψλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο γηα ηελ Ζ' Πεξίνδν ησλ
Δξγαζηψλ ηεο Βνπιήο, σο αθνινχζσο:
1) δηαξθήο επηηξνπή κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ ππνπξγείσλ:
α) Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
β) Πνιηηηζκνχ
1. Αδακφπνπινο Γεψξγηνο
2. Αζαλαζφπνπινο Νηθφιανο
3. Αθξίηα χιβα
4. Αθξηηίδεο Νηθφιανο
5. Αλνπζάθε Διέλε
6. Αξβαλίηεο Φψηεο
7. Βαιπξάθεο Ησζήθ
8. Γηαηξάο ππξίδσλ
9. Γεκεηξαθφπνπινο Αζαλάζηνο
10. Γξνζνγηάλλεο Αληψληνο
11. Καινχδεο ππξίδσλ
12. Καζηαλίδεο Υαξάιακπνο
13. Καηζέιε Διεσλφξα
14. Καηζηθφπνπινο Γεκήηξηνο

15. Καηζηιηέξεο Πέηξνο
16. Κνηζψλεο Θεφδσξνο
17. Μαγθάθεο Γεψξγηνο - Αιέμαλδξνο
18. Μηρεινγηάλλεο Ησζήθ
19. Μπξαθαηζνχιαο Βαζίιεηνο
20. Νηψηεο Γξεγφξηνο
21. Παπαειίαο Ζιίαο
22. Παπαζηξαηήο Οξέζηεο
23. Πεηζάιληθνο Φίιηππνο
24. Ρνθφθπιινο Υξήζηνο
25. αξξήο Γεκήηξηνο
26. ηάζεο Θεφδσξνο
27. Σδνπκάθαο ηέθαλνο
28. Σζαθιίδεο Ησάλλεο
29. Υαηδεκηράιεο Φψηεο
30. Γηαλλάθνπ - Κνπηζίθνπ Μαξηέηηα
31. Γεσξγνιηφο Κσλ/λνο
32. Δπκνηξίδεο Κσλ/λνο
33. Καιαληδήο Γεψξγηνο
34. Κνξαράεο Βαζίιεηνο
35. Κσλζηαληηλίδεο Παζράιεο
36. Μπξαηάθνο Άγγεινο
37. Μπεθίξεο Βαζίιεηνο
38. Μπαθνγηάλλε Θενδψξα
39. Μεηξάο Θεφδσξνο
40. Μπελάθε - Φαξνχδα Άλλα
41. Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο
42. Παπαγεσξγφπνπινο Βαζίιεηνο
43. Παπαζαλαζίνπ Υαξάιακπνο
44. πειηφπνπινο Αλαζηάζηνο
45. νπθιηάο Γεψξγηνο
46. εκαηνθνξίδεο Κσλ/λνο
47. Υαξαιακπφπνπινο Κσλ/λνο
48. Φσκηάδεο Παλαγηψηεο
49. Λεληάθεο Αλδξέαο
50. Αξαβαλήο Γεξάζηκνο
2) δηαξθήο επηηξνπή εζληθήο άκπλαο θαη εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ησλ ππνπξγείσλ:
α) Δμσηεξηθψλ
β) Δζληθήο Άκπλαο
γ) Μαθεδνλίαο - Θξάθεο
δ) Αηγαίνπ
1. Αθξηβάθεο Αιέμαλδξνο
2. Αθξίηα χιβα
3. Βαζηιαθάθεο Βαζίιεηνο
4. Βεξπβάθεο Διεπζέξηνο

5. Βνπλάηζνο Γεκήηξηνο
6. Γηθφλνγινπ Μφζρνο
7. Γιαβίλαο Ησάλλεο
8. Γακηαλίδεο Υαξάιακπνο
9. Γξνζνγηάλλεο Αληψληνο
10. Καςήο Ησάλλεο
11. Κεδίθνγινπ Βαζίιεηνο
12. Λακπαδάξεο Νηθφιανο
13. Λνπθάθεο Δκκαλνπήι
14. Μηρεινγηάλλεο Ησζήθ
15. Μπαληνπβάο Κσλ/λνο
16. Νηεληηδάθεο Αληψληνο
17. Οηθνλφκνπ Υξήζηνο
18. Παπαζηξαηήο Οξέζηεο
19. Πεηξαιηάο Απγεξηλφο
20. Πεηζάιληθνο Φίιηππνο
21. θνπιαξίθεο Ησάλλεο
22. νθνχιεο Κσλ/λνο
23. ππξηνχλεο Κπξηάθνο
24. σηεξιήο Γεκήηξηνο
25. Σδνπκάθαο ηέθαλνο
26. Φσηηάδεο Απφζηνινο
27. Υαξαιακπφπνπινο Ησάλλεο
28. Υξπζνρντδεο Μηραήι
29. Αβξακφπνπινο Γεκήηξηνο
30. Βαξβηηζηψηεο Ησάλλεο
31. Βπδνβίηεο Υξήζηνο
32. Γηαλλάθνπ - Κνπηζίθνπ Μαξηέηηα
33. Καξακαλιήο Κσλ/λνο
34. Καξαγθνχλεο Αλδξέαο
35. Κσλζηαληηλίδεο Παζράιεο
36. Μαγγίλαο Βαζίιεηνο
37. Μάλνο ηέθαλνο
38. Παπαδφγγνλαο Αιέμαλδξνο
39. Παπαζαλαζίνπ Υαξάιακπνο
40. Παπαθσλζηαληίλνπ Μηραήι
41. Παπαζηάκθνο Γεψξγηνο
42. Ππιαξηλφο Κσλ/λνο
43. ηαζφπνπινο Ησάλλεο
44. πειησηφπνπινο πήιηνο
45. Υατηίδεο Δπγέληνο
46. Υαηδεληθνιάνπ Παλαγηψηεο
47. Νηθφπνπινο Αλαζηάζηνο
48. ηεθαλφπνπινο ηέθαλνο
49. Κφξαθαο ηξαηήο
50. Κνινδψθ Οξέζηεο
3) δηαξθήο επηηξνπή νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ ησλ ππνπξγείσλ:
α) Δζληθήο Οηθνλνκίαο

β) Οηθνλνκηθψλ
γ) Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
1. Αδακφπνπινο Γεψξγηνο
2. Αλσκεξίηεο Γεψξγηνο
3. Βεξπβάθεο Διεπζέξηνο
4. Γεξαλίδεο Βαζίιεηνο
5. Γακηαλίδεο Αιέμαλδξνο
6. Γεκεηξαθφπνπινο Αζαλάζηνο
7. Γηακαληίδεο Ησάλλεο
8. Καινχδεο ππξίδσλ
9. Καξακνχηζνο ππξίδσλ
10. Κεδίθνγινπ Βαζίιεηνο
11. Κνθειίδεο Θεφδσξνο
12. Κνθθηλνβαζίιεο Υξήζηνο
13. Κνιηνπάλνο Θεφδσξνο
14. Κνπινχξεο Κίκσλ
15. Μπελεηάηνο Παλαγήο
16. Μπέλνο ηαχξνο
17. Παιαηνζφδσξνο Γεκήηξηνο
18. Παπαλδξένπ Βαζηιηθή
19. Παπαζπχξνπ Ησάλλεο
20. Παπαζηεθαλάθεο Δκκαλνπήι
21. Παζραιίδεο Γεψξγηνο
22. Πνηηάθεο Ησάλλεο
23. νχγγαξεο Πέηξνο
24. θπξίνπ Κνζκάο
25. σηεξιήο Γεκήηξηνο
26. Σαηαξίδεο Κπξηάθνο
27. Σζαθιίδεο Ησάλλεο
28. Υξπζνρντδεο Μηραήι
29. Αλδξηαλφπνπινο Αλδξέαο
30. Βνπιγαξάθεο Γεψξγηνο
31. Γαιεληαλφο Μηραήι
32. Γεσξγνιηφο Κσλζηαληίλνο
33. Γεζχιιαο Αιέμαλδξνο
34. Γήκαο ηαχξνο
35. Καηζηγηάλλεο Υξήζηνο
36. Κσζηφπνπινο Γεκήηξηνο
37. Κνξθνιφπνπινο Βαζίιεηνο
38. Υαηδεγάθεο σηήξηνο
39. Κεθαινγηάλλεο Δκκαλνπήι
40. Καξακαλιήο Αρηιιέαο
41. Μετκαξάθεο Δπάγγεινο
42. Μηραινιηάθνο Βαζίιεηνο
43. Παπαδεκεηξίνπ Διηζάβεη
44. Παπιίδεο Αξηζηνηέιεο
45. Σαηνχιεο Πέηξνο
46. Σζηπιάθνο Αξηζηείδεο
47. Λεληάθεο Αλδξέαο

48. ηεθαλφπνπινο ηέθαλνο
49. Αξαβαλήο Γεξάζηκνο
50. Καηζαξφο Ησάλλεο
4) δηαξθήο επηηξνπή θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ ησλ ππνπξγείσλ
α) Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
β) Δξγαζίαο
γ) Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
1. Αθξηβάθεο Αιέμαλδξνο
2. Αιακπάλνο Γεκήηξηνο
3. Απνζηνιίδεο Λνπθάο
4. Γαιαλφο Νηθφιανο
5. Εαθεηξφπνπινο Ησάλλεο
6. Καλειιφπνπινο Λάκπξνο
7. Καηζηιηέξεο Πέηξνο
8. Κίξθνο Γεψξγηνο
9. Κνηζψλεο Θεφδσξνο
10. Κνπξάθεο Ησάλλεο
11. Κσλζηαληηλίδεο Διεπζέξηνο
12. Μαγθνχθεο Υξήζηνο
13. Μαιέζηνο Δπάγγεινο
14. Μαηήο Αζαλάζηνο
15. Μπεληεληψηεο Δκκαλνπήι
16. Μπξαθαηζνχιαο Βαζίιεηνο
17. Οηθνλνκίδεο Παλαγηψηεο
18. Οηθνλφκνπ Υξήζηνο
19. Πάικνο Παλαγηψηεο
20. Παπαδέιιεο Φξαγθιίλνο
21. Παπαλαγηψηνπ Κσλ/λνο
22. Ρέππαο Γεκήηξηνο
23. κπξιήο Υξήζηνο
24. νπκάθεο ηαχξνο
25. Φαξκάθεο Νηθφιανο
26. Φιψξνο Ησάλλεο
27. Φξαγθηαδνπιάθεο Δκκαλνπήι
28. Φνπληάο Παξαζθεπάο
29. Αλαζηαζφπνπινο Νηθφιανο
30. Αλαγλσζηφπνπινο Θεφδσξνο
31. Βαξίλνο Αζαλάζηνο
32. Βεδδξεβάλεο Ζιίαο
33. Γηαθνπκάηνο Γεξάζηκνο
34. Γηαλλφπνπινο Αζαλάζηνο
35. Γαβάθεο Αζαλάζηνο
36. Καβαξαηδήο Ησάλλεο
37. Καηζίθεο Θεφδσξνο
38. Καιαληδάθνο Αξηζηείδεο
39. Λπκπεξαθίδεο Λεσλίδαο
40. Πάιιε - Πεηξαιηά Φάλε

41. Παπαλδξένπ Νηθφιανο
42. ηνχθαο Γεκήηξηνο
43. νχξιαο Γεψξγηνο
44. Φνχζαο Αληψληνο
45. Φνπληνπθίδνπ Παξζέλα
46. Υσκαηάο Ησάλλεο
47. Υεηκάξαο Αζαλάζηνο
48. Καθιακάλεο Νηθήηαο
49. Κνπκπνχξεο Γήκνο
50. Κσζηφπνπινο Γεκήηξεο
5) δηαξθήο επηηξνπή δεκφζηαο δηνίθεζεο, δεκφζηαο ηάμεο θαη δηθαηνζχλεο ησλ
ππνπξγείσλ :
α) Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο
β) Δζσηεξηθψλ
γ) Γεκφζηαο Σάμεο
δ) Γηθαηνζχλεο
1. Αζαλαζφπνπινο Νηθφιανο
2. Αξζέλε Μαξία
3. Αθεληνπιίδεο Νηθφιανο
4. Βαιπξάθεο Ησζήθ
5. Γεκνζζελφπνπινο Γεκνζζέλεο
6. Εήζε Ρνδνχια
7. Θσκά Μαξία
8. Καζηαληίδεο Υαξάιακπνο
9. Καηζηκπάξδεο Γεψξγηνο
10. Καθαληάξεο Δπξηπίδεο
11. Κεπνπξφο Υξήζηνο
12. Κνθθίλεο Νηθφιανο
13. Λάινο Καλέιινο
14. Λνπθάθεο Δκκαλνπήι
15. Μαγθάθεο Γεψξγηνο - Αιέμαλδξνο
16. Μειίδεο Ησάλλεο
17. Μπαληνπβάο Κσλ/λνο
18. Μπέεο Γεκήηξηνο
19. Νηνχηζνο Αλδξέαο
20. Παπαδήκαο Λάκπξνο
21. Παπαειίαο Ζιίαο
22. Πεηξαιηάο Απγεξηλφο
23. Ρνθφθπιινο Υξήζηνο
24. ααηζφγινπ Αλέζηεο
25. εθνπλάθεο Νηθφιανο
26. Σδαλήο Λεσλίδαο
27. Φνχξαο Αλδξέαο
28. Υαηδεαλδξένπ Λενλάξδνο
29. Aλδξενπιάθνο Απφζηνινο
30. Γθειεζηάζεο Νηθφιανο
31. Γθφλεο Αλαζηάζηνο
32. Γηνβαλνχδαο Βαξζάκεο

33. Έβεξη Μηιηηάδεο
34. Εαθεηξφπνπινο Δπακεηλψλδαο
35. Καξαηδαθέξεο Γεψξγηνο
36. Κακκέλνο Παλαγηψηεο
37. Κεθαινγηάλλεο Ησάλλεο
38. Κνχβειαο σηήξηνο
39. Κσλζηαληηλίδεο Κσλ/λνο
40. Λακπξφπνπινο Ησάλλεο
41. Μαξθνγηαλλάθεο Υξήζηνο
42. Μπελάθε - Φαξνχδα Άλλα
43. Νάθνο Αζαλάζηνο
44. Νεξάληδεο Αλαζηάζηνο
45. Παπαγεσξγφπνπινο Διεπζέξηνο
46. Πνιχδσξαο Βχξσλ
47. Σξπθσλίδεο Γεψξγηνο
48. Oηθνλνκφπνπινο Νηθφιανο
49. ηεθαλνπνχινπ Φσηεηλή
50. θπιιάθνο Αληψλεο
6) δηαξθήο επηηξνπή παξαγσγήο θαη εκπνξίνπ ησλ ππνπξγείσλ:
α) Γεσξγίαο
β) Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο
γ) Δκπνξίνπ
δ) Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
1. Αθξηηίδεο Νηθφιανο
2. Αξγχξεο Δπάγγεινο
3. Βαζηιαθάθεο Βαζίιεηνο
4. Βιαρφπνπινο Ζιίαο
5. Βξεηηφο Κσλζηαληίλνο
6. Βνπλάηζνο Γεκήηξηνο
7. Γατηαλίδεο Γεκήηξηνο
8. Γηαλλαθφπνπινο Ησάλλεο
9. Γηαλλάθεο Ησάλλεο
10. Γηθφλνγινπ Μφζρνο
11. Γιαβίλαο Ησάλλεο
12. Γακηαλίδεο Αιέμαλδξνο
13. Γηακαληήο Κσλζηαληίλνο
14. Γξηβειέγθαο Ησάλλεο
15. Γξπο Γεψξγηνο
16. Καηζηκπάξδεο Γεψξγηνο
17. Κνπινχξεο Κίκσλ
18. Λσηίδεο Λάδαξνο
19. Νηεληηδάθεο Αληψληνο
20. Πηπεξγηάο Γεκήηξηνο
21. Πνηηάθεο Ησάλλεο
22. θακλάθεο Γεκήηξηνο
23. θνπιαξίθεο Ησάλλεο
24. ηάζεο Θεφδσξνο

25. θπξίνπ Κνζκάο
26. Σζεξηηθίδεο Παληειήο
27. Σζεηηλέο Γεκήηξηνο
28. Φιψξνο Ησάλλεο
29. Φνπληάο Παξαζθεπάο
30. Αλησλίνπ Υξήζηνο
31. Γακηαλφο Θεφδσξνο
32. Καζζίκεο Θεφδσξνο
33. Κνζθηλάο Υξήζηνο
35. Κνληαμήο Αζαλάζηνο
36. Κξηθέιεο Αλαζηάζηνο
37. Κάθθαινο Νηθφιανο
38. Καιατηδίδεο Υξήζηνο
39. Κνπξηίδεο Δπάγγεινο
40. Κπξηαδφπνπινο ηέθαλνο
41. Ληάπεο Μηραήι - Γεψξγηνο
42. Μπέιινο Σξηαληάθπιινο
43. Παζζαιίδεο Θεφδσξνο
44. Παπαιεγνχξαο Αλαζηάζηνο
45. Παπαθηιίππνπ Νηθφιανο
46. Παλαγησηφπνπινο Γεψξγηνο
47. εξέηεο Θσκάο
48. Σδηηδηθψζηαο Γεψξγηνο
49. Μαραίξα Μαξία
50. Υαηδεδεκεηξίνπ Κσλζηαληίλνο
51. ηξηθηάξεο ππξίδσλ
Δπηηξνπή Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο
1. Γακηαλίδεο Αιέμαλδξνο
2. Γεκεηξαθφπνπινο Αζαλάζηνο
3. Κξεηηθφο Παλαγηψηεο
4. Μπεληεληψηεο Δκκαλνπήι
5. Παπαζηξαηήο Οξέζηεο
6. Αλαγλσζηφπνπινο Θεφδσξνο
7. Φαξνχδα-Μπελάθε Άλλα
8. Καθιακάλεο Νηθήηαο
9. θπιιάθνο Αληψλεο
Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Σξαπεδψλ θαη Οξγαληζκψλ
Κνηλήο Χθειείαο
1. Καθιακάλεο Απφζηνινο
2. Κξεηηθφο Παλαγηψηεο
3. Εαθνιίθνο Παπζαλίαο
4. γνπξίδεο Παλαγηψηεο
5. Αθξηηίδεο Νηθφιανο
6. Καςήο Ησάλλεο
7. Ρνθφθπιινο Υξήζηνο
8. θνπιαξίθεο Ησάλλεο

9. Καηζαξφο Νηθφιανο
10. Γθειεζηάζεο Νηθφιανο
11. Εαθεηξφπνπινο Δπακεηλψλδαο
12. Παπιίδεο Αξηζηνηέιεο
13 Πνιχδσξαο Βχξσλ
14. Βεληδέινο Νηθήηαο
15. Κνπκπνχξεο Γήκνο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΒΟΤΛΖ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΥΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ
Κνηλνπνίεζε:
1. Αλαθεξφκελνπο θ.θ. Βνπιεπηέο
2. Γηεχζπλζε Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ
α) Σκήκα Γξακκαηείαο
β) Σκήκα Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Θα ήζεια επίζεο, θπξίεο θαη θχξηνη
ζπλάδειθνη, λα επαλαιάβσ ηελ αλαθνξά πνπ έθαλε ήδε θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε
ηνπ ψκαηνο ν Πξνεδξεχσλ έσο ηφηε Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο, θ. Καηζαξφο, φηη νη
ζέζεηο ησλ Κνκκάησλ ζηελ Αίζνπζα είλαη πξνζσξηλέο θαη νη νξηζηηθέο ζέζεηο ζα
θαλνληζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο.
Σέινο, ζα ήζεια λα ζαο γλσζηνπνηήζσ φηη ε Βνπιή θαιχπηεηαη κε ην δίθηπν ηεο
ΓΔΖ.
Δίλαη ελδερφκελν λα ππάξμεη πξφβιεκα. ηελ πνξεία ζα ιεηηνπξγήζεη ην
ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο πνπ δηαζέηεη ε Βνπιή. Έρνπλ ιεθζεί, φπσο θαη πάιη
εβεβαίσζε ε αξκφδηα Τπεξεζία, ηα κέηξα ψζηε λα κελ ππάξμεη ην ρζεζηλφ
πξφβιεκα. ε θάζε πεξίπησζε ζα αληηκεησπηζηεί θαη απηφ ην ελδερφκελν.
Ο θχξηνο Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο έρεη ην ιφγν.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Κχξηε
Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε Διιάδα ζα πάεη κπξνζηά. Καη παξφιν πνπ
ζέβνκαη ηηο πξνηάζεηο δελ απνδερφκαζηε ηέηνηαο κνξθήο ππνδείμεηο.
Ο πνιηηηθφο ιφγνο ησλ Πξνγξακκαηηθψλ Γειψζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ λνκίδσ φηη
έρεη δψζεη ηνλ ηφλν θαη έρεη θαιιηεξγήζεη ην θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζην εζσηεξηθφ
θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ δε ζχγθξηζή ηνπ κε ην χθνο ηνπ ιφγνπ ηνπ ηέσο
Πξσζππνπξγνχ, ηνπ ζεκεξηλνχ Αξρεγνχ ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο δείρλεη
αθξηβψο πνηα ζα είλαη ε ηεξάζηηα δηαθνξά ηεο θπβέξλεζεο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κε
ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.
Έλα αθφκα ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ Διιάδα, πνπ ζα πάεη κπξνζηά, είλαη ε
εππξέπεηα πνπ έδεημαλ νη εγέηεο ησλ άιισλ Κνκκάησλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο,
αλεμάξηεηα αλ δηαθσλψ κε πνιιέο ή κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
κσο απηφ δείρλεη, καδί κε ηνλ εκπλεπζκέλν παξζεληθφ ιφγν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Βνπιήο, φηη ηνχην ην ψκα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζνβαξφηαην ξφιν θαη γηα ηελ
εζληθή ζηξαηεγηθή θαη γηα ηελ νηθνλνκία, πνπ απνηειεί ην πξψην φπιν ηεο εζληθήο
ζηξαηεγηθήο, φπσο είπε ν Πξσζππνπξγφο, αιιά θαη γηα φια ηα άιια δεηήκαηα. Γηαηί;
Μπνξεί ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην λα είλαη ν κεγάινο ζεζκφο ηεο ππέξβαζεο, κπνξεί
λα πξνηείλνληαη άιινη ζεζκνί απφ άιια θφκκαηα, αιιά έλαο είλαη ν θνξπθαίνο
ζεζκφο: ην Δζληθφ Κνηλνβνχιην. Καη ην Δζληθφ Κνηλνβνχιην ζα δηαδξακαηίζεη ηνλ
πξψην ξφιν θαη γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία.

Πξψηηζην κέιεκά καο ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε
νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ην θιίκα ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ θαιιηεξγήζεθε
κεηά ηηο εθινγέο. Παξά ηελ θηλδπλνινγία -θαη ζα αλαθεξζψ ζ' απηήλ ζηε ζπλέρεηαηφζν ε θνηλσλία φζν θαη ε αγνξά γλσξίδνπλ φηη απηή ε Κπβέξλεζε θαη ζέιεη θαη
κπνξεί λα βγάιεη ηε Υψξα απφ ην αδηέμνδν θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε -θαη
φρη κφλν ζηαζεξφηεηα- θαη λα δψζεη θνηλσληθή πξνζηαζία θαη φρη θνηλσληθή
αλαιγεζία, γηα ηελ νπνία θαηεγνξνχζαλ πξσηνθιαζάηα ζηειέρε ηεο ηελ θπβέξλεζε
ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Αιιά ςήθηδαλ φκσο φια ηα ζηειέρε απηά ηα λνκνζεηήκαηα,
πνπ θαη αλάπηπμε δελ έθεξαλ θαη θνηλσληθή αλαιγεζία ηειηθά έδεημαλ. Γελ ήηαλ
δηθέο κνπ θξάζεηο απηέο. Δίλαη θξάζεηο πξσηνθιαζάησλ ζηειερψλ ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο.
Ππμίδα καο -φπσο είπε ν Πξσζππνπξγφο- είλαη πξάγκαηη ην ηξίπηπρν: Αλάπηπμε,
ζηαζεξφηεηα, θνηλσληθή πξνζηαζία. Καη δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε θαλέλα απφ
απηά θαη πξέπεη λα ηα δνχκε κε ηε ζρέζε πνπ ηα ηξία αιιεινζπλδένληαη θαη κε ην
ρξνλνδηάγξακκά ηνπο.
Κχξηε Αξρεγέ ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο, ν Πξσζππνπξγφο είπε φηη "ην 1994 είλαη
ρξνληά πεξηζπιινγήο θαη λέαο αθεηεξίαο". Κφςαηε ην δεχηεξν.
Ζ λέα αθεηεξία, βεβαίσο, ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλα πξάγκαηα θαη εκείο έρνπκε άκεζν
ζηφρν πξάγκαηη ηνλ πιεζσξηζκφ -θαη ζα εμεγήζσ ζηε ζπλέρεηα γηαηί- θαη αθφκα
πξάγκαηη ε βξαρππξφζεζκε επηινγή καο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιείκκαηνο.
Γηαηί αλ ε αλάπηπμε μεθηλήζεη κε φξνπο ζαλ θαη απηνχο πνπ ζα ζαο πσ εάλ δελ
πάξνπκε κέηξα, ηφηε ζα νδεγεζνχκε ζην θαχιν θχθιν πνπ νδεγεί δπζηπρψο ην
ζελάξην πνπ είπαηε θαη ζα έξζσ μαλά ζ' απηφ.
Βαζηθφ εξγαιείν καο είλαη ν δηάινγνο, ε απνθπγή ηνπ αηθληδηαζκνχ. Καη νη ζεζκνί
ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ -φπσο ηνπο αλέπηπμε ν Πξσζππνπξγφο- ζα ηεζνχλ ζηελ
θξίζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ σο πξψην κέηξν, πξηλ έξζνπκε ζηε Βνπιή λα
λνκνζεηήζνπκε αθξηβψο απηνχο ηνπο ζεζκνχο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, νη πξνηεξαηφηεηέο καο θηλνχληαη θαη επεξεάδνληαη ζα έιεγα φηη επεξεάδνπλ θηφιαο, ή πξέπεη λα επεξεάζνπλ- 5 βαζηθέο πεξηνρέο θαη
ελφηεηεο ζε παξάγνληεο, πνπ ζα κπνξνχζα λα ηνπο ραξαθηεξίζσ πεξηνξηζηηθνχο, κε
ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ φξνπ.
Πξψηνλ, ζαθήο δηάγλσζε ηεο θξίζεο ηεο νηθνλνκίαο.
Γεχηεξνλ, πνξεία ζηελ Δπξψπε, εληαία αγνξά θαη εμέιημε ηεο ηξαπκαηηζκέλεο ήδε,
αιιά ππαξθηήο πνξείαο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο.
Σξίηνλ, ην ηξίπηπρν, αληαγσληζηηθφηεηα -παξαγσγηθφηεηα- θαη πγηήο αληαγσληζκφο.
Σέηαξηνλ, βαζκφο εηνηκφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ θαη απνθέληξσζε.
Καη πέκπηνλ, αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Γειαδή θνηλσληθή ζπλνρή, άξα θνηλσληθή πξνζηαζία.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα είλαη απηή πνπ αθνξά ζην πην θξίζηκν ζεκείν απηήο ηεο επνρήο,
ην ηεηξάπηπρν, παηδεία - εθπαίδεπζε - θαηάξηηζε - εθαξκνζκέλε έξεπλα. Γελ ιέσ
βαζηθή, παξφιν πνπ θαη εθεί ζα κπνξνχζε ε Διιάδα ζε νξηζκέλνπο ηνκείο -ζε
νξηζκέλνπο, ιίγνπο ηνκείο- λα παίμεη ξφιν. Θα έιεγα θαη πνιηηηζκφο, γηαηί ρσξίο
πνιηηηζκφ δελ κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε απηφ ην ηεηξάπηπρν.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, είκαη ππνρξεσκέλνο λα δψζσ κηα πξψηε ζπλνπηηθή
θαηαγξαθή γηα ην πνχ βξηζθφκαζηε ζήκεξα. Ζ αιήζεηα δελ είλαη πνηέ θηλδπλνινγία.
Ζ αιήζεηα πξέπεη λα ιέγεηαη παληνχ. Καη εκείο ζα ιέκε κφλν ηελ αιήζεηα.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
Οη θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ, θεληξηθή δηνίθεζε κφλν,
πξνβιέπνληαλ λα είλαη 1371 δηζ. θαη θζάλνπλ ζηα 2,500 ηξηζ. πεξίπνπ. Χο πνζνζηφ

ζην ΑΔΠ απφ 7,9%, ζε 14,4%. Καη εάλ πεξηιάβνπκε ηνπο ηφθνπο ηεο κεηαθνξάο θαη
εάλ πεξηιάβνπκε θαη ηηο ΓΔΚΟ, ζα θζάζνπκε ζην 18%, απηφ πνπ ήηαλ ην 1990.
Σν πξσηνγελέο πιεφλαζκα απφ ζπλ 879 δηζ. πνπ πξνβιεπφηαλ, έγηλε πιελ 208. Σν
ζπλνιηθφ αθαζάξηζην έιιεηκκα θζάλεη ηα 4250 δηζ. δξαρκέο. Έρσ ηνλ πίλαθα ηεο
20ήο Γηεχζπλζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ βεβαίσο είλαη αθξηβψο ε απεηθφληζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο.
(ην ζεκείν απηφ, ν θ. Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Γ.
Γελλεκαηάο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ην ζρεηηθφ πίλαθα, ν νπνίνο έρεη
σο εμήο:"
(ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΣΑΙ ΠΙΝΑΚΑ)
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Έρνπκε
κηα ειπίδα ζην Τπνπξγείν φηη θάηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηα θνξνινγηθά έζνδα
απηφ ην ηξίκελν. Γχζθνια πξάγκαηα. Καη είπε ν ηέσο Πξσζππνπξγφο, ν Αξρεγφο ηεο
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο φηη δελ έρεη θακηά ζεκαζία ην αθαζάξηζην έιιεηκκα.
Γελ ην θαηάιαβα απηφ. Γειαδή ηα ρξενιχζηα ηα ραξίδνπκε; Γελ πξνζηίζεληαη ζην
δεκφζην ρξένο; Γελ πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ; Άιιν είλαη, θχξηε Πξφεδξε. Οη
ζχκβνπινη ζαο δελ ζαο είπαλ φηη νη θαζαξέο δαλεηαθέο αλάγθεο κεηξάλε απιψο ζηελ
Κνηλφηεηα. Μεηξάεη φκσο ζηελ Κνηλφηεηα ην ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο, επνκέλσο θαη
ηα ρξενιχζηα.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Γελ
θαηαιάβαηε ηη είπα, θχξηε Τπνπξγέ.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Απηφ
είπαηε εζείο θαη ην άθνπζε φιε ε Αίζνπζα.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Πξνθαλψο
δελ θαηαιάβαηε. Δίλαη θαθφ ζεκάδη, αλ δελ θαηαιάβαηε ηη είπα.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Σα
ζεκάδηα ζα ηα θξίλεη ν Διιεληθφο Λαφο. Αλ ζέιεηε, θξίλεηε θαη εζείο. Γελ
ελνρινχκαη απφ απηφ.
Ζ ππέξβαζε ηνπ ειιείκκαηνο είλαη 1,3 ηξηζ., φπσο δπζηπρψο ην είρακε πξνβιέςεη.
ε απηά ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 461 δηζ. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1994, πνπ είλαη
ε κεηαθνξά ησλ ηφθσλ -εθείλε πνπ ιέγακε, ζα ην ζπκάζηε- πνπ γηλφηαλ απφ ην 1991
θαη ην 1992 θπξίσο.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΟ: Σσλ ρξεψλ ζαο.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Απηά ηψξα
θξίζεθαλ θαη ζα έξζσ θαη ζ' απηφ, αλ ρξεηαζηεί. Τπάξρνπλ αθφκα 250 δηζ. είλαη απφ
ηα ζπλ θαη ηα πιελ νξηζκέλσλ πξνεθινγηθψλ απνθάζεσλ αλεμάξηεηα αλ είλαη δίθαηεο
ή άδηθεο. Ξεθηλάλε θαη απηέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1994. Καη αθφκε πξέπεη λα
ζρεκαηίζνπκε -θαη απηφ δελ ην είπε πνηέ θαλείο Τπνπξγφο ζηελ Δζληθή
Αληηπξνζσπεία- έλα απφζεκα ηελ 1.1.94 πεξίπνπ 400 δηζ., ιφγσ ησλ ζρέζεσλ ηεο
Σξαπέδεο Διιάδαο θαη Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ αιιάδνπλ απφ 1.1.94.
Καηαιαβαίλεηε ινηπφλ πνηα είλαη ε αθεηεξία ζηα δεκνζηνλνκηθά. Δίλαη κηα
δχζθνιε, ζα έιεγα πνιχ δχζθνιε, ίζσο ε δπζθνιφηεξε θαηάζηαζε πνπ ππήξμε πνηέ
ζηε Υψξα καο. Αιιά απηφ ηζρχεη θαη γηα άιια κεγέζε. Ζ κεγέζπλζε ηνπ ΑΔΠ
πξνβιεπφηαλ 2% ζην πξφγξακκα ζχγθιηζεο -καο εηπψζεθε αλ ζα ην ηεξήζνπκε θη'
εκείο ζέινπκε λα ην ηεξήζνπκε- θαη έθζαζε ζην 0,8%. Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο
απφ 6,3% έγηλαλ 4,3%. Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ, σο πνζνζηφ ζην ΑΔΠ ζε

εζληθνινγηζηηθή βάζε, απφ -2,1% πήγε ζην -4,3%. Καη ζα έξζνπκε ζ' απηά ηα νπνία
είπε ν Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ θαιχηεξε ρξνληά.
Άιινο έλαο δείθηεο είλαη ν δείθηεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Ήηαλ 106,2% ηνλ
Ηνχλην ηνπ 1989, θαη πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ζηα ηέιε ηνπ έηνπο ζην 98%. Γειαδή ε
βηνκεραληθή παξαγσγή πέθηεη ζπλέρεηα. Οη εμαγσγέο πξνο ηηο εηζαγσγέο- γηαηί
ζεκαζία έρεη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη φρη νη εηζξνέο απφ ηελ ΔΟΚ, δειαδή ηα 16
δηζ. πνπ πήξακε απφ ηελ ΔΟΚ ζηα 4 ρξφληα κέρξη ηνλ Ηνχιην- απφ 39,7% ην 1989 ζην
ζχλνιν ηνπ έηνπο θζάζαλε 30,7% κέρξη ηνλ Αχγνπζην. Σν δε εκπνξηθφ ηζνδχγην πνπ
θηλήζεθε ζηα 6,5 δηζ. ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 -θαη απηή ήηαλ κηα πεξίεξγε
ζηαζεξφηεηα- έρεη θζάζεη λα θηλείηαη ζηα 12,5 θαη 13 δηζ. ζήκεξα. Καη απηφ έρεη
ζεκαζία, δειαδή ην εκπνξηθφ ηζνδχγην. Δθεί ζα θξηζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη φρη
απφ ην λφκηζκά καο.
ζνλ αθνξά ηα πξαγκαηηθά επηηφθηα ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ 12κελεο ιήμεο, απφ
5,9% ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989, έθζαζαλ ζην 7,45% ην επηέκβξην θαη έρνπλ
δεκηνπξγεζεί αζθπθηηθέο θαηαζηάζεηο ζε φιε ηε βηνκεραλία θαη ζην εκπφξην.
Σν ρξένο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη απηφ νπζηαζηηθά θηλείηαη κεηαμχ
ηξηπιαζηαζκνχ θαη ηεηξαπιαζηαζκνχ αλάκεζα ζην 1988 θαη ζην ηψξα. Καη
ηαπηφρξνλα έγηλε πξάγκαηη κεηαθνξά εηζνδήκαηνο. Δίλαη απηή πνπ εηπψζεθε απφ ην
Κ.Κ.Δ., αιιά θαη απφ πνιινχο νκηιεηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. Έγηλε κεηαθνξά ηνπ
εηζνδήκαηνο αγξνηψλ θαη εξγαηψλ κεηαμχ 1989 θαη 1993 θαηά 4 κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ
θαη κφλν ην 1992 ήηαλ 450 δηζ. ε απψιεηα αγξνηψλ θαη εξγαηψλ.
Καηαζέησ απηήλ ηε ζπλνπηηθή θαηαγξαθή γηαηί ζα ρξεηαζηεί φηαλ ζα ζπδεηήζνπκε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σφηε ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο αθνχ
κειεηεζεί ε αθεηεξία.
(ην ζεκείν απηφ ν Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Γ.
Γελλεκαηάο θαηαζέηεη γηα ηα Πξαθηηθά ην πξναλαθεξζέλ έγγξαθν, ην νπνίν έρεη σο
εμήο:"
ΜΗΑ ΠΡΧΣΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ
1. Πξφβιεςε ζην πξν- Δθηίκεζε ζεκεξηλή
γξάκκα ζχγθιηζεο γηα 1993.Μεγέζπλζε ΑΔΠ 2.0% θάησ απφ 0.8%.Αθαζ.
επελδχζεηο 6.3% 4.3%.Ηζνδχγην πιεξσκψλ
σο % ΑΔΠ (εζληθνινγηζηηθή βάζε) -2.1% -4.3%
. Καζαξέο δαλεηαθέο
αλάγθεο δεκνζίνπ: (Κεληξηθή Γηνίθεζε) - Πνζά (πξφβιεςε πξνυπ/ζκφ) 1371 δηζ.
2448 δηζ. - % ΑΔΠ 7,9% πάλσ 14.4%.Πξση/λέο πιεφλαζκα (δηζ. δξρ.)+879
πιεφλαζκα -208 έιιεηκκα
- σο % ΑΔΠ -5.1% + 1.2%
.πλνιηθφ αθαζάξηζην έιιεηκκα: 4.250 ηξηζ.
.ππέξβαζε ειιείκκαηνο: 1,3 ηξηζ.
2. Άιινη δείθηεο:
.Ο δείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο απφ 106.6 ηνλ Ηνχλην 1989 πξνβιέπεηαη λα
θηάζεη ζην 98 ζηα ηέιε ηνπ έηνπο, δει. ε βηνκεραληθή παξαγσγή είλαη 8%
ρακειφηεξα απφ ην επίπεδν ηνπ 1989.
Μέζνο φξνο απνβηνκεράληζεο 1990 - 1993: -1.8%.
.Δμαγσγέο πξνο εηζαγσγέο: 39.7% 1989 (ζχλνιν έηνπο)
30.7% 1993 (κε βάζε Ηαλ. - Απγ.)
.Πξαγκαηηθά επηηφθηα εληφθσλ γξακκαηίσλ 12κήλνπ ιήμεο:

5.9% Ηνχληνο 1989 (19% κείνλ 13.1% πιεζσξηζκφο)
7.45% επηέκβξηνο 1993 (20.25% κείνλ 12.8% " )
.Σν ρξένο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηεηξαπιαζηάζζεθε απφ ην 1988."
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): ηε
ζπλέρεηα ζα ήζεια λα δψζσ κεξηθέο απαληήζεηο.
Ο Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο καο ξψηεζε απφ πνχ ζα βξνχκε
ρξήκαηα. Γηεθηξαγψδεζε έηζη ηελ θαηάζηαζε πνπ καο παξέδσζε. Γηαηί κε κνπ πείηε
φηη ιείπνπλ ηα 300 δηζ. ηνπ ΟΣΔ κεηά απφ απηά ηα λνχκεξα πνπ αθνχζαηε- ηα νπνία
είλαη 200 δηζ. ζηελ νπζία, αθνχ ηα άιια ήηαλ απφ άιιεο πεγέο- γηαηί ζα ζαο πσ
ακέζσο φηη ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ην δηθφ ζαο, ν ΟΣΔ έρεη θέξδε 154 δηζ.
δξαρκέο ην ρξφλν. Ξέξεηε θαλέλαλ επηρεηξεκαηία, θχξηνη ζπλάδειθνη, πνπ ζα
πνπινχζε ηνλ ΟΣΔ, πνπ ζα πνπινχζε ηελ επηρείξεζή ηνπ ε νπνία ζα ηνπ απέδηδε
ζρεδφλ ζε έλα ρξφλν ηφζα θέξδε φζν ζα ήηαλ ην ηίκεκα, πέξα απφ ηελ εζληθή
αζθάιεηα, ην management θιπ.;
Ο Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, καο είπε "φρη" ζηνλ εμσηεξηθφ
δαλεηζκφ. Θα κειεηήζνπκε πάξα πνιχ ζνβαξά ηηο πεγέο θαη ν Πξσζππνπξγφο είπε
πνηεο πεγέο πεξίπνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ζ πξψηε ζαο θίλεζε δελ ήηαλ ν
εμσηεξηθφο δαλεηζκφο; Γελ πήγαηε θαη ζπζηάζαηε πνιηηηθά φπια κέζα ζηελ
Κνηλφηεηα γηα ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ; Ή απηφο δελ είλαη εμσηεξηθφο δαλεηζκφο; Ή
κήπσο ηα νκφινγα κε ξήηξα ECU πνπ εκείο ρξεζηκνπνηήζακε πξψηνη ζηελ
Οηθνπκεληθή, καδί κε ηνλ θ. νπθιηά θαη ην ζνθφ Καζεγεηή θ. Ενιψηα, κε
αληίδξαζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, επίζεο δελ είλαη έκκεζνο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο;
Ναη, ή φρη;
Δίλαη θαλείο πνπ ην ακθηζβεηεί; αθψο θαη κάιηζηα βξαρππξφζεζκνο.
ζν γηα ηα επηηφθηα, ν θ. ακαξάο είπε λα ηα κεηψζνπκε 4 κνλάδεο θαη εζείο είπαηε
λα ηα απμήζνπκε. Δλλνψ ηα έληνθα γξακκάηηα.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Δγψ είπα
ηέηνην πξάγκα; Δγψ ζαο ξψηεζα ηη ζα θάλεηε.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Υαίξνκαη
αλ δελ ην είπαηε. Πάλησο ε πξφζεζή καο είλαη απηή πνπ είπε ν Πξσζππνπξγφο, λα
κεηψζνπκε ηα επηηφθηα. Αιιά γηα λα κεηψζνπκε ηα επηηφθηα, πξέπεη πξψηα λα
αμηνπνηήζνπκε ην δηεζλέο θιίκα. Καη επηπρψο ε Μπνχληεζκπαλθ, κεηά ηνλ
Μπαιαληχξ, θαη άιιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο δηθαίσζαλ ηηο πξνεθινγηθέο πξνβιέςεηο
καο πνπ ακθηζβεηνχληαλ απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία. πλεπψο, ην εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νδεγεζνχκε ζε κείσζε ησλ επηηνθίσλ.
Αιίκνλν φκσο αλ δελ θάλνπκε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ.
Καη αλ κάιηζηα, θχξηε ακαξά, θάλνπκε πνιηηηθή ηαρείαο δηνιίζζεζεο, ηφηε ζε
πξψηε θάζε ζα έρνπκε θαχιν θχθιν. Θα έρνπκε αχμεζε ησλ πιεζσξηζηηθψλ
πηέζεσλ, ζα έρνπκε αλάγθε κεγαιχηεξεο δηνιίζζεζεο θαη κεγαιχηεξσλ ειιεηκκάησλ.
Βεβαίσο απηφ ην ζελάξην ζα πξέπεη λα ην απνθχγνπκε γηα λα θάλνπκε αλάπηπμε.
ΑΝΣΧΝΖ ΑΜΑΡΑ (Πξφεδξνο Πνιηηηθήο Άλνημεο): Αλ κνπ επηηξέπεηε, γηα
κηζφ ιεπηφ.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Δγψ
επηηξέπσ. Βέβαηα δελ έρσ πνιχ ρξφλν θαη κελ μερλάκε φηη πξέπεη λα κηιήζνπλ θαη νη
άιινη Τπνπξγνί.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Οξίζηε.
ΑΝΣΧΝΖ ΑΜΑΡΑ(Πξφεδξνο Πνιηηηθήο Άλνημεο):Γελ πξφθεηηαη λα θάλσ άιιε
δηαθνπή θαη ζα ζαο παξαθαιέζσ πνιχ λα ην θαηαιάβεηε απηφ πνπ ζα πσ, γηαηί ην
ζεσξψ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ κηα θαη είζζε ν ππεχζπλνο Τπνπξγφο γηα ηελ νηθνλνκία.

αλ πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ην ζχλνιν ησλ εηζαγνκέλσλ πξψησλ πιψλ θαη ελδηακέζσλ
πξντφλησλ ζηελ Διιάδα είλαη 20%. Απηφ ην 20% επί 4%-5% δηνιίζζεζε πέξαλ ηνπ
δηαθνξηθνχ πιεζσξηζκνχ πνπ πξνηείλνπκε ην ρξφλν είλαη θάησ ηνπ 1% πιεζσξηζκφο
θφζηνπο πνπ θαη απηφ ζα εμαθαληζζεί αλ απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα. Δπνκέλσο, ε
επηζεηηθή δηνιίζζεζε δελ δεκηνπξγεί πιεζσξηζκφ.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Κχξηε
Πξφεδξε ηεο Άλνημεο, μερλάηε ηνπο θεξδνζθφπνπο θαη επίζεο μερλάηε ηη έθαλαλ ζην
δηάζηεκα ην πξνεθινγηθφ. Ξερλάηε αθφκα ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ζηελ νηθνλνκία ηεο
Υψξαο καο, αλ εκείο δελ δείμνπκε απνθαζηζηηθφηεηα απηήλ ηε ζηηγκή. Καη είλαη ε
κνλαδηθή επθαηξία λα ην θάλνπκε γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάπηπμε. Άιισζηε ε
Βνπιή γλσξίδεη ηελ επαηζζεζία καο θαη ζην ζέκα ηεο αλάπηπμεο.
Δίπε ν Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο φηη ην ΠΑ.Ο.Κ πξνζαξκφδεη ηελ
πνιηηηθή ηνπ ζε απηήλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, γηαηί ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο κίιεζε
γηα δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Μα ήηαλ δηαξζξσηηθή πνιηηηθή ε αιιαγή ηδηνθηεζηαθνχ
θαζεζηψηνο πνπ επηρεηξήζαηε; Δίλαη δηαξζξσηηθή πνιηηηθή ην θιείζηκν ησλ
βηνκεραληψλ θαη νη λεθξέο πφιεηο; Καη ηελ ηαπηίδεη ην Κ.Κ.Δ. κε ηε δηθή καο
πνιηηηθή; Θπκάζηε λα ζηακάηεζε θακία ηζηκηληέξα; Καη αλ έγηλε απηφ,
πξνζπαζήζακε κε πάζνο λα κε ζηακαηήζεη θακία. Καη δελ είλαη βέβαηα ε εθπνίεζε,
δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Αλ ελλνείηε απηή, εκείο δηαθσλνχκε ξηδηθά.
Θα ήζεια λα κειεηήζνπκε ηα ληνθνπκέληα ησλ εθηά ζνθψλ πνπ ζα ηνπο
αμηνπνηήζνπκε θαη πάιη, φπσο ηνλ θαζεγεηή θ. Ενιψηα, θ. Αγγειφπνπιν, ψζηε λα
δνχκε ηη ελλννχλ δηαξζξσηηθή πνιηηηθή.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο):
Αλαλέσζε!
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Καη ηνπο
λένπο αλζξψπνπο. Πάξηε ην πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ έρνπκε
ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, γηα λα δείηε ηη δπλακηθφ έρεη ζπγθεληξσζεί
ζήκεξα ζην Τπνπξγείν.
Μαο κίιεζε γηα ηελ απηνρξεκαηνδφηεζε ν θ. Μεηζνηάθεο. Γελ ηελ αξλνχκαζηε,
αξλνχκαζηε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ θάλαηε. ηαλ ην αεξνδξφκην ησλ πάησλ
ππεξηηκνινγείηαη απφ 200 δηζ. ζε 500 δηζ. θαη έξρεηαη ην Γεκφζην θαη βάδεη ην
παηφζεκν κε φιε ηελ επηξξνή ζηνλ ηνπξηζκφ πνπ έρεη θαη ηφζα άιια, ηφηε δελ
έρνπκε απηνρξεκαηνδφηεζε, έρνπκε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηή. Καη απηφ είλαη
κεκπηφ νηθνλνκηθά, θχξηε Μεηζνηάθε, θαη δε ιέγεηαη απηνρξεκαηνδφηεζε.
Έξρνκαη ζηε ΓΔΖ. Σν απέδεημαλ νη ηξεηο θαζεγεηέο, φηη εάλ πεγαίλακε κε ην ΒΟΟΣ
ζα είρακε 70% παξαπάλσ θφζηνο ηζρχνο ζηηο βηνκεραλίεο ή ρξενθνπία ηεο ΓΔΖ αλ
δελ ελαξκφληδε ηα ηηκνιφγηα ηεο. Θα ρξενθνπνχζαλ ή νη βηνκεραλίεο ή ε ΓΔΖ θαη ην
απνζχξαηε ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Απηφ είλαη απηνρξεκαηνδφηεζε; Απηά είλαη ηα
έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ζαο αξρέο;
Μηιήζαηε γηα άθξνλα πνιηηηθή, πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα ζπλαιιαγκαηηθά καο
απνζέκαηα. Πξψηνλ, ζπγθεληξψζεθαλ, πξνθαλψο, θπξίσο κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ.
Τπάξρνπλ ηα ζηνηρεία ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Αιιά εγψ ζπκθσλψ κε ηε ιέμε
"άθξνλα" πνιηηηθή. Ξέξεηε φκσο φηη ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ,
ζχκθσλα κε ζεκείσκα ηνπ δηνηθεηνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο -έρεη γξαθηεί ζε
εθεκεξίδεο γη' απηφ ην ιέσ- απφ 6/9 έσο 8/10 ράζακε 1,5 δηζ. δνιάξηα; Ξέξεηε γηαηί;
Απφ ηελ θηλδπλνινγία. Μήπσο ζπκάζηε πνηνο θηλδπλνινγνχζε ελαληίνλ ηεο δξαρκήο,
γηα δήζελ ππνηίκεζε; Πνηνο; Δκείο; Δκείο ζα αθνινπζήζνπκε ζψθξνλα πνιηηηθή.
Δίπαηε γηα ηελ ΑΓΔΣ. Δκείο δελ ζέιακε λα κπνχκε ζην ζέκα ΑΓΔΣ θαη δελ ζα
κπνχκε. Δίπαηε γηα ρξενθνπεκέλνπο Ηηαινχο. Γελ είλαη κφλν ρξενθνπεκέλνη θαη
βέβαηα δελ είλαη δείγκα απνθξαηηθνπνίεζεο θαη δελ είλαη δείγκα δηαγσληζκνχ. Έρεη

ηφζα λνκηθά πξνβιήκαηα ην ζέκα, είλαη ηφζν πνιπζχλζεην, πνπ ζα πξνηηκνχζα θαη
εγψ σο Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο -θαη θαληάδνκαη φινη καο- λα κε ζπδεηεζεί
θαη κάιηζηα ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο. Γη' απηφ ν Πξσζππνπξγφο ήηαλ πνιχ
ιηηφο ζην ζέκα απηφ.
Θα ήζεια λα πσ δπν ιφγηα γηα ην ζέκα ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα. Να δηαιχζσ έλα κχζν,
γηαηί είπε ν Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο πξνρζέο φηη εκείο δελ πξφθεηηαη λα ιχζνπκε
ην ζέκα ηεο αλεξγίαο κε δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Καη εδψ αδηθήζεθε απφ
θάπνηνπο Αξρεγνχο, γηαηί επέκελε πνιχ ζην ζέκα ηεο αλεξγίαο θαη ην πσο ζα ιπζεί.
Αιιά δελ ζα ην ιχζνπκε κε ηε δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ην ελλννχκε. Καη
γηα λα ηειεηψζεη ν κχζνο ηεο δηφγθσζεο ηνπ ηνκέα απφ ην ΠΑΟΚ θαηαζέησ έλαλ
πίλαθα -φρη δηθφ κνπ, ηνπ ηέσο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ηνπ θ. Παιαηνθξαζζά- απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ, φπνπ θαίλεηαη -δηαβάδσ κφλν ην ηειηθφ λνχκεξν- φηη ην 1988
θαη' αξρήλ -γηαηί ην 1989 είλαη κηζφ - κηζφ- 269.000 είλαη φινη νη ππάιιεινη. ηηο 31
Οθησβξίνπ 1991 -πξνυπνινγηζκφο ηνπ θ. Παιαηνθξαζζά- 277.000 ππάιιεινη. Οη
έθηαθηνη ήηαλ 18.000 ην 1988. Σν 1991 νη έθηαθηνη ππάιιεινη έθηαζαλ ηηο 31.900.
Οη ζπληαμηνχρνη -πξνζέμηε- ην 1988 ήηαλ 262.000. Σν 1990 ήηαλ 329.000. Απηά
είλαη ηα λνχκεξα θαη είλαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θ. Παιαηνθξαζζά. Ήηαλ απφ
ηηο θνξέο πνπ ήηαλ εηιηθξηλήο ν Τπνπξγφο ησλ Οηθνλνκηθψλ. Απηφ θαηαζέησ.
(ην ζεκείν απηφ ν Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Γ.
Γελλεκαηάο θαηαζέηεη ην ζρεηηθφ πίλαθα πνπ έρεη σο εμήο:
(ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΣΑΙ ΠΙΝΑΚΑ)
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Θα ήζεια
λα απαληήζσ γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε, θπξίσο ζην ΚΚΔ θαη ζηνλ Πξφεδξν θ.
Κσζηφπνπιν ηα εμήο: Γελ δηάβαζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ ιεπηνκεξψο ν
Πξσζππνπξγφο αλέθεξε, θαη πνπ είλαη αθξηβψο απηά πνπ ιέεη ην πξφγξακκά καο.
Ίζσο δελ είπακε πξάγκαηη γηα ηα ΔΛΓΑ. Πξάγκαηη έπξεπε λα ην πνχκε επί ιέμεη.
Δίλαη φκσο αδηαλφεην ζήκεξα ν δεκφζηνο ηνκέαο -ζπκθσλψ φηη πξέπεη λα
ηζρπξνπνηεζεί θαη πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί- λα αζρνιείηαη κε αξκνδηφηεηεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αζρνιήζεθε επί δεθαεηίεο -φρη κφλν επί εκεξψλ καο- πνπ δελ
έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε, κε ηελ θνηλσληθή σθέιεηα, κε ηελ άκπλα, κε ηελ
ελέξγεηα ή κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο.
Δίλαη δπλαηφλ λα αζρνιείηαη ν δεκφζηνο ηνκέαο κε ηα θαδίλα; Λνηπφλ απηά ζα
πξνρσξήζνπλ λα απνδνζνχλ ζηνπο ηδηψηεο, αιιά κε δηαθάλεηα θαη κε ηξφπν πνπ ζα
ηνλ βξνχκε θαη ζα ελεκεξψζνπκε εγθαίξσο θαη ηε Βνπιή. Απηφ ελνριεί πξάγκαηη;
Πνηνλ άξαγε ελνριεί. Δκείο κηιάκε γηα θξάηνο ζηξαηεγείν. Γελ κηιάκε γηα θξάηνο
ηδνγαδφξσλ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ:Δκείο κηιάκε γηα ηελ Πεηξατθή, φρη γηα ηδφγν.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ(Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Καιψο.
Μαο ηαπηίζαηε κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Γελ καο
ελνρινχλ νη εηηθέηεο, εκείο έρνπκε ηεξάζηηα δηαθνξά κε ηελ πνιηηηθή ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο. ην θάησ - θάησ ηεο γξαθήο ε απνζέσζε ηεο κπζηαγσγίαο ηεο
Γεκνθξαηίαο είλαη ε δηαθσλία. Καη εκείο ζεβφκαζηε ηηο απφςεηο. Γηαθσλνχκε ξηδηθά
κε ηε Ν.Γ.. Δκείο έρνπκε άκεζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία θαη ην έρνπκε απνδείμεη.
Δκείο ζα πξνρσξήζνπκε καδί κε ηελ θνηλσλία, φρη ρψξηα φπσο πξνρσξνχζε
απνμελσκέλε ε Νέα Γεκνθξαηία. Γελ κε ελφριεζε θαζφινπ ε θξηηηθή ζαο. Καη
πνιιέο θνξέο ήηαλ θαη εππξεπέζηαηε. Τπήξμε κηα βαξηά θξάζε, φηη ην "θξάηνο

ζηξαηεγείν ηνπ ΠΑΟΚ ζα είλαη δεθαλίθη ζε θάπνηα ζπκθέξνληα". Δκείο πάλησο δελ
ππήξμακε πνηέ δεθαλίθη ηεο δεμηάο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ).
ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΣΑΡΟ:Με απηφ πνπ είπαηε δψζαηε ηξνθή ζηνλ Σαχξν.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ(Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ):Ήηαλ
βαξχηαηε ε θξάζε πνπ αθνχζηεθε!
Φπζηθά θαη νη φκηινη ησλ ηξαπεδψλ πνπ είλαη θξαηηθέο παξακέλνπλ ζηνλ πιήξε
έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα πνπ είλαη νη κεηνρέο ηνπο
ζην ρξεκαηηζηήξην. Αληίζεηα ηζρπξνπνηνχληαη. Ζ Δζληθή π.ρ. πνπ δεηήζαηε λα
παξακείλεη σο έρεη. Άξα ελνριεί φηη ζα πάεη ην 15% ηνπ ΟΣΔ ζην ρξεκαηηζηήξην.
Πξέπεη λα αλαβαζκίζνπκε ην ρξεκαηηζηήξην. Καη πξέπεη θαη έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία
απηφ, λα αλαδεηεζνχλ θεθάιαηα θαη γηα ηηο ΓΔΚΟ απφ ην ρξεκαηηζηήξην, απφ ηελ
θεθαιαηαγνξά θαη φρη απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ
θαηαλαισηή. Απηφ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία. Καη αλ δελ έγηλε, θαθψο δελ έγηλε ηφζα
ρξφληα. Δίλαη ψξα λα ην πξάμνπκε θαη ζα ην πξάμνπκε.
Κχξηε Αξρεγέ ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο, γηα ηε Θξάθε είπε ν θ. Πξσζππνπξγφο φηη ε
Θξάθε, ε Μαθεδνλία, ε Ήπεηξνο πξνο Βνξξά, ην Αηγαίν ζην λφην, ζα γίλνπλ
εθαιηήξηα αλάπηπμεο, εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο θαη ζα ην πξάμεη. Αιιά εγψ ξσηψ.
Πνχ είλαη ηα δπν ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνπ είραηε δεζκεπζεί φινη
ζαο λα αλνίμεηε ζηε Βφξεηα Ήπεηξν; Γηαηί δελ ην πξάμαηε; ηαλ κηιάκε γηα
εθαιηήξην θαη γηα αλάπηπμε θαη γηα Θξάθε θαη γηα Ήπεηξν θαη γηα Βφξεηα Ήπεηξν,
πξέπεη λα θάλνπκε απηνθξηηηθή πξψηα.
Γηα ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ζαθέζηαηνο ν Πξσζππνπξγφο. Αιιά ην
πφζν θαη πφηε θαη πψο, ζα εηπσζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Μα είλαη δπλαηφλ λα καο
δεηάηε λα δηεπθξηλίζνπκε ζήκεξα ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ; Σξεηο κέξεο
Κπβέξλεζε είκαζηε. Καη δελ είκαζηε θαλ Κπβέξλεζε επίζεκα. Γελ έρνπκε πάξεη
ςήθν εκπηζηνζχλεο αθφκα. Καη καο δεηάηε λα δψζνπκε ζηνηρεία. Έρεη μαλαγίλεη
πνηέ;
Μαο είπε, ν θχξηνο Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο, φηη είκαζηε αζαθείο.
Έρεηε δηαβάζεη ηηο δηθέο ζαο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο; Ξέξεηε πνχ ήζαζηαλ ζαθήο;
Σηο έρσ κειεηήζεη κία πξνο κία. Ξέξεηε πνχ; Μφλν εθεί πνπ ιέηε γηα ηε κεξηθή
απαζρφιεζε, πνπ ην θάλαηε, θαη γηα ηηο 100.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Φάμηε λα
βξείηε πφζεο λέεο ρηιηάδεο ζέζεηο αλεξγίαο έρνπκε.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ θπβεξλεηηθή Πηέξπγα)
Γηα ηνπο αγξφηεο πνπ είλαη ην ηεξάζηην ζέκα καο. Γηαηί- θαη κάιηζηα θάπνπ, ζε
θάπνην έγθπξν νηθνλνκηθφ πεξηνδηθφ γξάθηεθε απηφ- ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα είλαη θιεηδί γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε. Καη
ζπκθσλνχκε φζνλ αθνξά ηε βηνκεραλία θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα φηη πξέπεη λα
κεηαθεξζνχλ εθεί πφξνη απφ ην παθέην Νηειφξ. Σν είπε άιισζηε ν Πξφεδξνο. Καη
γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Δθεί πνπ ρσιαίλνπκε δειαδή, ζηελ αληαγσληζηηθή βάζε.
Αιίκνλν αλ αξρίζεη ζήκεξα ε κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη ζηελ Διιάδα.
Γηαηί ζήκεξα, ην φηη ε αλεξγία είλαη εθεί πνπ είλαη, πνπ πήγε ςειά αιιά θξαηηέηαη
αθφκα ζε ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηελ Ηζπαλία ή κε άιιεο ρψξεο, είλαη γηαηί
ππάξρεη αγξνηηθφο ηνκέαο θαη ζα ηνλ ζηεξίμνπκε. Μελ πείηε φκσο άιιε θνξά φηη ε
Ηζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία έρνπλ δηπιάζην εηζφδεκα απφ εκάο. Μπνξψ λα θάλσ
θξηηηθή θαη ζηε Νέα Γεκνθξαηία, κπνξψ λα θάλσ θαη απηνθξηηηθή, αιιά κε ιέηε
ηέηνηα ζηνηρεία.
Λνηπφλ, ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζα ηχρεη ηεο πιήξνπο ππνζηήξημήο καο, γηαηί ηνλ έρνπκε
αλάγθε. Αιιά απεπζχλνκαη ζηνπο αγξφηεο φηη πξέπεη θαη εθείλνη λα βνεζήζνπλ.
Πξέπεη λα βνεζήζνπλ θαη ηνπο λένπο ζεζκνχο πνπ ζα πξνσζήζνπκε, πνπ ππαηλίρζεθε

ή πξνζδηφξηζε ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, αιιά πξέπεη λα
δψζνπλ ηε κάρε ηεο πνηφηεηαο, ηε κάρε ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ, πνπ δελ ηελ
έδσζαλ ηφζν θαηξφ. Φηαίκε θαη εκείο φινη, αιιά θαη νη αγξφηεο έρνπλ επζχλε λα
δψζνπλ ηε κάρε ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ θαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ
αγξνηηθνχ ηνκέα.
ΔΝΑ ΒΟΤΛΔΤΣΖ (Απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο):Θα θνξνινγεζνχλ
νη αγξφηεο;
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ):Οη αγξφηεο
θνξνινγνχληαη. Απιψο, δελ γίλεηαη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ, κέζσ ηεο Αγξνηηθήο
Σξάπεδαο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ θαη κέζσ ησλ αγξνηηθψλ επηδνηήζεσλ. Σα είρακε
απνθαζίζεη επί Οηθνπκεληθήο, αιιά δελ ηα εθαξκφζαηε. Δπί Οηθνπκεληθήο ηα είρακε
απνθαζίζεη.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΟ:Θα ην θάλεηε εζείο;
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ):Σψξα ζα ην
θάλνπκε.
Οη πξνηεξαηφηεηέο καο είλαη λα ζηεξίμνπκε ρσξίο αηθληδηαζκνχο ηε ιεηηνπξγία ησλ
αγνξψλ θαη ζα πξνρσξήζνπκε ρσξίο αηθληδηαζκνχο κε άζθνπεο θαη αςπρνιφγεηεο
αλαηαξαρέο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.
Χζηφζν, ζα πάξνπκε απνθαζηζηηθά κέηξα, αλ ππάξμεη νπνηαδήπνηε απφπεηξα
δηαηάξαμεο ή ζέιεζε θεξδνζθνπίαο.
Θα επηδηψμνπκε ζπζηεκαηηθή ζπκπίεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Πξνβιέπνπκε φηη ζηα
ηέιε ηνπ 1994 κπνξεί λα εδξαησζεί ν πιεζσξηζκφο θαηψηεξνο απφ ην θξάγκα ηνπ
10%.
Θα εληζρχζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο, θπξίσο κέζα απφ ηε
ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ, θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ηε
βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θπξίσο κέζα απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο
πνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία θαη βεβαίσο ζα πξνσζήζνπκε δεκνζηνλνκηθή
ζηαζεξνπνίεζε. Ζ ππνηίκεζε, φπσο είπε ν Πξσζππνπξγφο θαη ην επαλαιακβάλσ, δελ
ζα ζπκβεί. Γελ ζπκθσλνχκε ζε απηήλ ηε θάζε κε ηελ ηαρεία δηνιίζζεζε θαη ζα
πξνρσξήζνπκε κε ινγηθή δηνιίζζεζε. Θα αμηνπνηήζνπκε ηνπο πφξνπο ηνπ παθέηνπ
Νηειφξ, παξ' φιε ηελ πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Καη δε ζα ην έιεγα απηφ αλ
δελ αθνχγακε ην πξσί ηνλ θ. Σζηπιάθν λα καο ρξεψλεη εκάο ην 19,2%, φηαλ εκείο
είρακε πεη ζε φινπο ηνπο ηφλνπο -θαη είρα απηήλ ηελ επθαηξία θαη πξηλ απφ ην
Μάαζηξηρη πξνζσπηθά σο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο θαη κεηά ην Δδηκβνχξγνθαη θάλακε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο -κίιεζε ν Πξσζππνπξγφο, ηφηε Αξρεγφο ηεο
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο- θαη πξνεηδνπνηήζακε. Σψξα ινηπφλ καο ρξεψλεηε ηελ
απνηπρία ζαο; Γελ ζα έιεγα πνηέ "ηελ απνηπρία ζαο". Άιισζηε δελ ην είπα εγψ, ην
είπε ν ηέσο Τπνπξγφο ζαο. Δγψ δελ ζα ην έιεγα.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο):Γελ ζαο
είπε απηφ.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ):ηελ
εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ζα δηαζθαιίζνπκε -απηφ κπνξνχκε ηψξα- ην πξαγκαηηθφ
εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε πνζνζηφ ίζν κε ηνλ πιεζσξηζκφ.
Γελ κπνξνχκε παξαπάλσ. αο είπα ηελ θαηάζηαζε. Πξέπεη φκσο λα γίλεη. Καη είλαη
ε ίδηα πνιηηηθή ην κεδέλ ζπλ κεδέλ, κε ηνλ πιεζσξηζκφ; Δίλαη ε ίδηα πνιηηηθή απηφ
ην 3% κε ηνλ πιεζσξηζκφ;
Σαπηφρξνλα ζα ζεβαζηνχκε ηηο ειεχζεξεο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, πνπ φπσο
είπε ν Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο δελ ππνθαζηζηψληαη απφ ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην.
Καηά ηε γλψκε κνπ ππνβνεζνχληαη.

Ζ κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ, θαηά ηε γλψκε
κνπ ζπληφκσο, κέζα ζην 1993. Σν κπνξνχκε, αιιά πξέπεη λα μέξνπκε φηη νη ξπζκνί
ησλ ειιεηκκάησλ πξνζδηνξίδνπλ θαη ηνπο ξπζκνχο ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ. Γη'
απηφ πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί. Γη' απηφ θαη δελ έθεξα ζελάξην ζαλ θαη
απηφ πνπ θέξαηε θ. ακαξά. Με λνκίδεηε φηη δελ δνπιεχνπλ απηήλ ηε ζηηγκή ζην
πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ θαη νη 7 θαζεγεηέο ηα ζελάξηα. Αιιά
αιίκνλν, απηήλ ηε ζηηγκή αλ απνθαιχςνπκε ζηνπο θεξδνζθφπνπο ηα ραξηηά καο ζ'
απηφλ ηνλ ηνκέα.
Καη πξέπεη λα ζαο πσ φηη εδψ θαη 4 κέξεο ππάξρεη αληηζηξνθή, ππάξρεη εηζξνή θαη
νθείιεηαη ζην φηη ππάξρεη έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη κηα θαζεκεξηλή ζπλεξγαζία
ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο κε ην Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο
Διιάδνο. Καη νη ρεηξηζκνί ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζ' απηήλ ηε θάζε, φπσο
γίλνληαη, είλαη ηεο απφιπηεο έγθξηζήο κνπ. Δίλαη θαζεκεξηλή ε ζπλεξγαζία, ζα έιεγα
ζε εκεξήζηα βάζε.
Ξέξεηε ηη ηξαγσδία είλαη απηή ε ηζηνξία θαη πφζν καο απαζρφιεζε ηψξα, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ, γηα λα απνθχγνπκε ηηο εθξνέο πνπ είρακε
ζε φιε ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν;
Άξα, ζα έρνπκε πνιιέο πεγέο θαη φρη κφλν κία ή δχν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ειιεηκκάησλ. Ηδίσο κηιάσ γηα ηα πξφζζεηα ειιείκκαηα. Ο πξνυπνινγηζκφο ζα
βαζηζζεί ζε έλα θνξνινγηθφ λνκνζρέδην δίθαην. Θα πξνζπαζήζνπκε νχηε θαλ λα
έρνπκε έλα θνξνινγηθφ λνκνζρέδην ην ρξφλν. Θα πξνζπαζήζνπκε λα έρνπκε έλα
θνξνινγηθφ λνκνζρέδην δίθαην, πνπ λα ζπκθσλήζνπλ, αλ είλαη δπλαηφλ, φιεο νη
Πηέξπγεο ηεο Βνπιήο θαη ηνπιάρηζηνλ λα ζπκθσλήζνπλ νη παξαγσγηθέο ηάμεηο, κε
νπζηαζηηθφ δηάινγν. Γηα λα θηππεζεί θάπνηε ε θνξνδηαθπγή πξέπεη λα
ζπκθσλήζνπκε φινη. Μφλν έηζη ζα γίλεη.
Σν πεηχρακε ζε θάπνηα θάζε ζηελ Οηθνπκεληθή θαη είρακε νκνθσλία. Αιιά πνχ
είλαη εθείλνο ν λφκνο; Δθείλνο ν λφκνο αιινηψζεθε ζηε ζπλέρεηα.
Χο αθεηεξία, ινηπφλ, ζα μεθηλήζνπκε κε ην λφκν ηεο Οηθνπκεληθήο, ζπλ ηηο
πξνηάζεηο καο. Δίλαη θάηη ζην νπνίν έρνπκε ζπκθσλήζεη φιεο νη Πηέξπγεο.
Δίλαη ε ψξα λα πξνρσξήζνπκε ζηαδηαθά ζηελ αιιαγή ησλ ζρέζεσλ ακέζσλ θαη
εκκέζσλ θφξσλ. Έρνπκε θζάζεη λα είλαη πεξίπνπ 3,7 ηξηζ. δξαρκέο νη έκκεζνη θφξνη,
1,5 εθαη. γηα θάζε ηππηθφ ειιεληθφ λνηθνθπξηφ. Απηφ είλαη ηξνκαθηηθφ.
Άξα, ε δεκνζηνλνκηθή θαη θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε είλαη απφιπηεο
αλαγθαηφηεηαο, φρη ηφζν γηα λα ιχζεη ην δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα, φζν γηα ιφγνπο
θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αλάπηπμεο.
ε φιε ηελ ππφινηπε Δπξψπε κεηψλνπλ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Δκείο ηνπο
απμάλνπκε ζπλέρεηα.
Ζ αλάπηπμε, κε ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κε ηελ αλαζηξνθή ηεο ηάζεο
ζπξξίθλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ΑΔΠ ζα επηδησρζεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο
πξαγκαηηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ παξαγσγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ αλάπηπμε δελ
είλαη ην απνηέιεζκα ελφο πδξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ κεηαθέξεη απηφκαηα πφξνπο
απφ ην θξάηνο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα, φπσο λφκηδε ε
θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο φηη κπνξνχζε λα ην θάλεη θαη κάιηζηα ε αγνξά.
Γελ ην έθαλε πξνθαλψο. Ζ αγνξά επηδηψθεη ην θέξδνο, αιιά ην θέξδνο δελ αξθεί γηα
ηελ αλάπηπμε. Υξεηάδεηαη θαη ε αγνξά θαη ην θξάηνο θαη ρξεηάδεηαη θπξίσο, κηα
αιπζίδα -πνπ εθεί κπνξεί λα ππάξμεη- απηφκαηεο κεηαθνξάο λέσλ ηερλνινγηθψλ
δεδνκέλσλ θαη γλψζεο.
Να, γηαηί είπα ην ηεηξάπηπρν ηεο παηδείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη θπξίσο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο -εθεί είλαη ην

δεηνχκελν-, φπσο επίζεο θίλεηξα πνπ αλαπξνζαξκφδνληαη πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε θαη πξνο ηε ζπγρψλεπζε.
Ξέξεηε ηη θίλεηξα έρνπκε ζήκεξα; Έρνπκε θίλεηξα γηα Ηεξέο Μνλέο. Δγψ είκαη ππέξ
ηεο επηδφηεζεο ησλ Ηεξψλ Μνλψλ, αιιά απφ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο θαη φρη απφ ηηο
ηδησηηθέο. Γελ είλαη επηρείξεζε ε Ηεξά Μνλή. Έρνπκε θίλεηξα γηα εθεκεξίδεο.
Έρνπκε ιίγεο ζηελ Διιάδα; Ση ζήκαηλε απηφ; Έρνπκε θίλεηξα ζε θνξεζκέλεο
πεξηνρέο γηα μελνδνρεία. Θα ηα ζπλερίζνπκε; Καη δελ έρνπκε θίλεηξα γηα
ζπγρψλεπζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Έρνπκε κφλν γηα ηηο κεγάιεο. Γελ
έρνπκε θίλεηξα γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Γελ ζα ηηο
εθζπγρξνλίζνπκε;
Να πψο γίλεηαη ε αλάπηπμε. Γελ γίλεηαη κε ηα καθξννηθνλνκηθά ζελάξηα. Να γηαηί
ρξεηάδνληαη κηθξννηθνλνκηθέο επηινγέο, αιιά θαη απνθάζεηο. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο ζα
ζηεξηρζεί, αιιά δεηνχκε θαη απφ απηφλ φρη θαηαλφεζε, αιιά δεηνχκε λα ζηξαηεπζεί
ζηελ ππφζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πιεζσξηζκνχ. Καη είλαη ζεηηθφ
φηη νη έκπνξνη αιιά θαη νη βηνκήραλνη θαη νη βηνηέρλεο δήηεζαλ ειάρηζηα θαη
πξφζθεξαλ -αλεμάξηεηα αλ ζα ην πξάμνπλ ή φρη, ζα ην δνχκε- ζεκαληηθή, φπσο είπα,
πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Αλ απηφ αιεζεχεη, αλ απηφ γίλεη πξάμε,
ηφηε κπνξνχκε πξάγκαηη λα επειπηζηνχκε φηη απφ ην 1995 ζα αξρίζνπλ πην επνίσλα
πξάγκαηα ζηελ Διιάδα.
Οη ΓΔΚΟ πξέπεη λα απνθηήζνπλ πξάγκαηη δηεπζπληηθή θαη επηρεηξεκαηηθή
απηνηέιεηα. Αιιά, πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζην πξφγξακκα πνπ ζα θαζνξηζηεί. Καη
εδψ κε ηελ επθαηξία πξέπεη λα πσ φηη- ιφγσ ζπληνκίαο δελ ην είπε ν Πξσζππνπξγφο Θα θαηαζέζνπκε κέζα ζην 1994- νίθνζελ λνείηαη άιισζηε θαη θαθψο δελ ην είρε
θάλεη ε Νέα Γεκνθξαηία- πξφγξακκα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο φπνπ
ζα γίλεη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη ζηε δηαξθή επηηξνπή θαη κε ηηο παξαγσγηθέο ηάμεηο
ζηνπο ζεζκνχο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ θαη αλ αθφκα δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη
κέζα ζηε δηαξθή επηηξνπή, θαη ηαπηφρξνλα ηξηεηέο ή ηεηξαεηέο ζρέδην αληηκεηψπηζεο
ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, πνπ ζα ζπδεηεζεί θαη απηφ κέζα ζηε Βνπιή. Γη' απηφ είπα φηη ε
Βνπιή ζα παίμεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία. Γελ πξφθεηηαη λα δείηε ηνπο
αηθληδηαζκνχο πνπ είρακε θαη ηνπο δήζακε. Χο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο
έδεζα ηνπο κεγαιχηεξνπο αηθληδηαζκνχο φηαλ ζπδεηνχληαλ λνκνζρέδηα γηα ηελ
νηθνλνκία. πδεηνχζακε λνκνζρέδην γηα ηα θίλεηξα ζηελ νηθνλνκία θαη είδακε λα
έξρεηαη παθέην ε Αγξνθπιαθή θαη ε Πξεζβεία ηνπ Ηζξαήι θαη νιφθιεξν πξφγξακκα
Παηδείαο! Σέινο πάλησλ, ηη λα πξσηνζπκεζνχκε απ' απηά; Καθψο ηα ζπκάκαη. Δδψ
ήηαλ ιάζνο κνπ. Αιιά αθνξκή ήηαλ ε θξηηηθή πνπ θάλαηε, θχξηε Αξρεγέ ηεο
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο.
Θα είρα πάξα πνιιά λα πσ. Αιιά έρσ δεζκεπζεί λα κηιήζσ 45 ιεπηά γηα λα
κηιήζνπλ θαη άιινη Βνπιεπηέο. Θα πνχκε πνιιά πεξηζζφηεξα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Βαζηδφκαζηε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζ' φιεο ηηο Πηέξπγεο. Δκείο πηζηεχνπκε φηη
ζην κέιινλ ζα δείμεη φιε ε Βνπιή ην ελδηαθέξνλ κφλν γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη
φρη γηα κηθξνθνκκαηηθά ή άιια ζπκθέξνληα.
Αληηκεησπίδνπκε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ηελ πην πνιχπινθε θαη ηελ πην
δχζθνιε θαη πην ζχλζεηε θαηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη γηα ιφγνπο
εζσηεξηθήο θξίζεο θαη γηα ιφγνπο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηα λα είκαζηε
δίθαηνη. Καη ζα αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα χθεζεο θαη αλεξγίαο θαη ζηελ
Δπξψπε. Καη πξέπεη λα δψζνπκε κάρε ζηελ Δπξψπε, γηαηί θάπνηνη θαη εθεί
απεξγάδνληαη ζρέδηα πνπ θαληάδνκαη θακηά Πηέξπγα εδψ δελ ζα ήζειε πξάγκαηη λα
ζπλεξγήζεη. Δκείο ζα αληηζηαζνχκε. Καη σο Πξνεδξία ζα θαηεπζχλνπκε ηελ
πξνζπάζεηά καο ψζηε ε αληηκεηψπηζε ηεο χθεζεο θαη ηεο αλεξγίαο λα πάεη πξνο ηελ
πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε. Υξεηάδεηαη φκσο λα θηλεηνπνηήζνπκε φιεο ηηο δσληαλέο

δπλάκεηο ηνπ Έζλνπο, ηεο παξαγσγήο, ηεο εξγαζίαο, ηνπ πλεχκαηνο, ηεο ηέρλεο, θαη
ηνπ πνιηηηζκνχ, λαη γηα ηελ νηθνλνκία.
Πηζηεχνπκε φηη ην κπνξνχκε. Πηζηεχνπκε, φηη κπνξνχκε λα βγάινπκε ηε Υψξα απφ
ην αδηέμνδν θαη λα αλνίμνπκε θαηλνχξηνπο δξφκνπο. Να αλνίμνπκε θαηλνχξηνπο
δξφκνπο θπξίσο γηα ηε λέα γεληά ηεο Παηξίδαο καο. Καη λα ηεο δψζνπκε έλα κέιινλ
κε ρακφγειν, γηα λα κελ είλαη νη λένη ηεο Παηξίδνο καο νη παξίεο ηεο άιιεο Δπξψπεο,
φπσο δπζηπρψο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γεληέο, αλ φρη φιεο πνπ είλαη εδψ κέζα, ήηαλ
ζην παξειζφλ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, εκείο σο Κπβέξλεζε ζα δψζνπκε ηε κάρε καο ρσξίο
λα ινγαξηάζνπκε πξνζσπηθφ πνιηηηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο. Εεηνχκε
πξάγκαηη λα ζηεξίμεηε ηελ εζληθή νηθνλνκία φινη ζαο. Δκείο ζα θάλνπκε ην θαζήθνλ
καο. Σν κπνξνχκε.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θ. ηέθαλνο Μάλνο, σο
Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, έρεη ην ιφγν.
ΣΔΦΑΝΟ ΜΑΝΟ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε Διιάδα δεη ζήκεξα ζε έλα
δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ξεπζηφηεηα. Οη αιιαγέο ζηνλ
θφζκν πνπ δνχκε είλαη φιν θαη πην γξήγνξεο θαη ζπρλά ηειείσο απξφζκελεο. Ζ
ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδνο ηειείσζε. Καη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ην κέιινλ
έγηλε ιηγφηεξν πξνβιεπηφ, πεξηζζφηεξν αβέβαην. ιεο νη ρψξεο ηνπο θφζκνπ
αλνίγνπλ ηηο αγνξέο ηνπο. ιεο δίλνπλ ηε κάρε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζέιθπζεο ησλ επελδχζεσλ. ια αιιάδνπλ, πξνρσξνχλ
κπξνζηά. Ζ Διιάδα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή επέλδπζε ζηελ Δλσκέλε
Δπξψπε. Οη εμειίμεηο δηθαίσζαλ απηήλ ηελ επέλδπζε. ήκεξα κεηά απφ ηφζα ρξφληα,
δελ ππάξρεη θαλείο, εθηφο ίζσο ηνπ απξνζάξκνζηνπ ΚΚΔ, πνπ λα κε δέρεηαη ην
φξακα ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, λα κε δέρεηαη ηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
Διιάδνο, πνπ λα κε ζέιεη ηελ Διιάδα θαη ηνπο Έιιελεο λα είλαη θαη λα δξνπλ κέζα
ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε. Ζ Διιάδα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε έθαλε ηελ πξψηε
ζνβαξή πξνζπάζεηα λα κεηαξξπζκίζεη ηηο απαξραησκέλεο, ζα έιεγα ίζσο επί ην
αθξηβέζηεξνλ, παιηνκνδίηηθεο δνκέο ηεο, λα αλνίμεη ηηο αγνξέο ηεο, λα πξνζειθχζεη
ην δηεζλέο επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, λα απνβάιιεη ην κηθξνειιαδηθφ ζχκπιεγκα
θνβίαο ησλ μέλσλ. Ζ Διιάδα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μεηζνηάθε άλνημε έλα παξάζπξν
ζηελ Δπξψπε θαη θχζεμε έλαο θαηλνχξηνο αέξαο. Πξνζέμηε λα κελ θιείζεη απηφ ην
παξάζπξν. Ο αέξαο απηφο έθεξε ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην αεξνδξφκην ζηα
πάηα, γηα ην ζηαζκφ ηεο ΓΔΖ ζηε Θίζβε, γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία, γηα ηνλ ΟΣΔ,
γηα ηα νθηψ λέα θαδίλα, γηα ηε γέθπξα ζην Ρίν, γηα ην κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο, γηα
ηα ππφγεηα γθαξάδ ηεο Αζήλαο θαη ηφζα άιια κεγάια έξγα πνπ νη πξφσξεο εθινγέο
αλέθνςαλ.
Μεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θφζκνπ, κεηά απφ ρξφληα απνρήο απφ
ηελ Διιάδα, ελδηαθέξζεθαλ λα επελδχζνπλ εδψ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ρηιηάδεο λέεο
παξαγσγηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Θειήζακε λα θάλνπκε ηελ Διιάδα θαη ηδίσο ηε
Μαθεδνλία, ην ζηξαηεγηθφ θέληξν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηέσο θνκκνπληζηηθψλ
Βαιθαληθψλ ρσξψλ.
Υίιηεο ηξηαθφζηεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε επελδχζεη ηα θεθάιαηά ηνπο ζηηο
ρψξεο απηέο. Πξνζέμηε, θχξηνη ζπλάδειθνη, λα κελ αλαθφςεηε απηήλ ηελ εμέιημε.
Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ άξρηζε λα
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο λα γίλεη ε Αζήλα ηξαπεδηθφ θέληξν ησλ Βαιθαλίσλ.
Μεηξήζηε ηηο Σξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα. Ζ Θεζζαινλίθε
αθξαίν ζεκείν ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο κπνξεί λα γίλεη ην βηνκεραληθφ νξκεηήξην γηα
ηελ θαηάθηεζε ησλ αγνξψλ ησλ Βαιθαλίσλ. Γη' απηφ μεθίλεζε ε δηθή καο

Κπβέξλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μαθεδνληθνχ Κέληξνπ πλαιιαγψλ ζην παιηφ
αεξνδξφκην ηνπ ΔΓΔ ζηε Θεζζαινλίθε. Πξνζέμηε θαη απηή ε πξνζπάζεηα λα κε
ζηακαηήζεη.
Γηα φιεο απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο καο θαη ηηο πξνζπάζεηέο καο θεξδίζακε ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ θαη ησλ επελδπηψλ. Απφδεημε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ε πνξεία
ηεο δξαρκήο σο ηηο εθινγέο, ε πνξεία ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ, ε κέρξη ηνλ
πεξαζκέλν κήλα άλεηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γεκνζίνπ. Οη πξνζπάζεηέο καο
αλαγλσξίζηεθαλ απ' φινπο ηνπο κεγάινπο μέλνπο νξγαληζκνχο πνπ παξαθνινπζνχλ
ηηο εμειίμεηο ησλ νηθνλνκηψλ φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. Απφδεημε, φηη νη εθζέζεηο
ηνπο γηα πξψηε θνξά κεηά ηε δεθαεηία ηνπ '70 εθθξάδνπλ αηζηνδνμία γηα ηελ πνξεία
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Καη ζεκεηψλσ, φηη απφ ηηο εθζέζεηο απηέο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ εμαξηάηαη ελ
πνιινίο ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Υψξαο θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο.
Αθφκα θαη ν ζνζηαιηζηήο θ. Νηειφξ φηαλ αλαιάβακε εκείο ηελ επζχλε
δηαθπβέξλεζεο ηεο Υψξαο καο έγξαθε: "Αλ ζέιεηε λα κείλεηε ζηελ Δπξψπε αιιάμηε
ακέζσο πνιηηηθή". Δλψ ηψξα δχν κέξεο κεηά ηηο εθινγέο καο δηακελχεη: "Αλ ζέιεηε
λα κείλεηε ζηελ Δπξψπε ζπλερίζηε ηελ ίδηα πνιηηηθή".
Ο ΟΟΑ ζηελ έθζεζή ηνπ γηα ηελ Διιάδα ηνπ 1993, πξηλ κφιηο 50 εκέξεο, έγξαθε
ην εμήο. Δίλαη έλα απφζπαζκα πνπ αλέθεξε ρζεο θαη ν θ. Μεηζνηάθεο: "Ζ πξφνδνο" ιέεη ν ΟΟΑ- "πνπ επεηεχρζε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ήηαλ ζεκαληηθή. Αλ
αθνινπζεζεί ε ίδηα πνιηηηθή, ηφηε ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα ζεκεηψζεη πξφνδν ζηνπο
επφκελνπο 18 κήλεο".
Αληίζεηα, θχξηνη ζπλάδειθνη, ζην ηέινο ηνπ 1989 πάιη ν ΟΟΑ έγξαθε ζηελ έθζεζή
ηνπ θαη ζαο δηαβάδσ: "Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε καθξφπλνε αλακφξθσζε, θπξίσο
ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα θαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ θαη ζηνλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα".
Σελ αλακφξθσζε ηελ θάλακε θαη γη' απηφ φινη ζπληζηνχλ ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο
καο.
Παξέδσζα, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηνλ θ. Γελλεκαηά κηα πιήξε θαηαγξαθή
ηεο θαηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην πξψην
νθηάκελν ηνπ 1993. Σνπ είπα ηφηε ραξαθηεξηζηηθά, φηη αλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη
απνθξαηηθνπνηήζεηο ε απφθιηζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζα είλαη ε κηθξφηεξε πνπ
ζεκεηψζεθε ζε πξνεθινγηθφ έηνο. Σνπ είπα φηη ην έιιεηκκα ηνπ ΑΔΠ ζα θζάζεη ζην
11%, ελψ ην 1989 ήηαλ επηζήκσο ζην 20% θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ
κεγαιχηεξν γηαηί ην Κξάηνο δελ εμππεξεηνχζε κεγάιν κέξνο ησλ ρξεψλ ηνπ.
Σνπ παξέδσζα φινπο ηνπο θαθέινπο κε ηα κεγάια εθθξεκή ζέκαηα θαη ηνπ δήηεζα
λα πάξεη γξήγνξεο απνθάζεηο.
Καηαζέησ αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο παξαδφζεσο πξνο ηνλ θ. Γελλεκαηά ρσξίο ηνπο
ζπλεκκέλνπο θαθέινπο βέβαηα γηα ηνπο νπνίνπο ζα ρξεηαδφληνπζαλ πνιινί ηφκνη ησλ
Πξαθηηθψλ ηεο Βνπιήο.
(ην ζεκείν απηφ ν θ. . Μάλνο θαηαζέηεη ζηα Πξαθηηθά ην πξναλαθεξζέλ
αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο παξαδφζεσο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Αξρείν ηεο
ηελνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη είλαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ).
Έθηνηε ην ΠΑ.Ο.Κ κειέηεζε θαη ήιζε ζήκεξα λα καο παξνπζηάζεη ην δηθφ ηνπ
πξφγξακκα, ηε δηθή ηνπ πξφηαζε. Μαο απνγνήηεπζε, δηφηη ελψ πηνζέηεζε ηνπο
ζηφρνπο πνπ είρακε ζέζεη εγθαηέιεηςε ην θξηζηκφηεξν κέζν επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ
απηψλ! Σελ απνθξαηηθνπνίεζε.
Ζ καηαίσζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζα δεκηνπξγήζεη κφλν θέηνο πξφζζεην
έιιεηκκα 350 δηζ. - 400 δηζ. δξαρκψλ θαη άιια ηφζα ζρεδφλ ην 1994.

Ο θ. Παπαλδξένπ καο είπε φηη ηα πξφζζεηα ειιείκκαηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, πνπ ζα
πξνθαιέζεη απηή ε καηαίσζε, δειαδή απφ ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή, ζα ζηεξηρζεί ζηηο
πθηζηάκελεο πεγέο δαλεηζκνχ θαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Απηά είλαη ηα ιφγηα ηνπ θ. Παπαλδξένπ. Θέισ λα
επηζεκάλσ, φηη ε κφλε πθηζηάκελε πεγή δαλεηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ειιεηκκάησλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ είλαη ε εζσηεξηθή αγνξά. Αλ ινηπφλ, πξνζθχγεη ζε απηήλ ν θ.
Παπαλδξένπ, αλαπφθεπθηα ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αχμεζε θαη ησλ πξαγκαηηθψλ
θαη ησλ νλνκαζηηθψλ επηηνθίσλ. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην
δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηνπ θ. Παπαλδξένπ, γηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη αλάπηπμε.
Καηά θάπνην ηξφπν ην νκνιφγεζε πξηλ ιίγν ν θ. Γελλεκαηάο.
Αλ πάιη ν θ. Παπαλδξένπ ζειήζεη λα αλαηξέςεη ηελ πξφζθαηε πνιηηηθή θαη λα
πξνζθχγεη ζε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, φπσο έθαλε ν θ. Παπαλδξένπ ζην παξειζφλ, απηφ
ζα ηζνδπλακεί κε λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ζπλεπψο κε αχμεζε ησλ
πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ.
Καη αλ, ηέινο -πξάγκα πνπ θαίλεηαη φηη δπζηπρψο κειεηηέηαη θαη απηφ- θαηαθχγεη ζε
ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ, θαηαζηξαηεγψληαο έηζη ηελ
απαγφξεπζε λνκηζκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ηφηε, θχξηνη ζπλάδειθνη, φρη κφλν ζα
δεκηνπξγήζεη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, αιιά ζα ππνλνκεχζεη θαη ηελ πξνζπάζεηα
ζπγθξάηεζεο ηεο ηζνηηκίαο ηεο δξαρκήο.
Απηά, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, κε πνιχ ιίγα ιφγηα είλαη κέξνο κφλν απφ ηα
αδηέμνδα ζηα νπνία νδεγείηαη ε νηθνλνκία, απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηεο θξίζηκεο
επηινγήο καο γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε. Δίλαη, φκσο θαη απφδεημε ηνπ πφζν
λεθειψδεο είλαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ θ. Παπαλδξένπ. ρη κφλν δελ θαζηεξψλεη
θαλφλεο θαζαξνχο γηα ην παηρλίδη, αιιά δεκηνπξγεί ηε βεβαηφηεηα φηη ζα ππάξμνπλ
αηθληδηαζκνί, δηφηη αθξηβψο ε πνιηηηθή ηνπ είλαη αδηέμνδε. Δπαλαιακβάλσ: Δπεηδή ε
πνιηηηθή ηνπ είλαη αδηέμνδε, είλαη βέβαην φηη ζα ππάξμνπλ αηθληδηαζκνί, παξά ηηο
δηαβεβαηψζεηο γηα ην αληίζεην.
Ο θ. Παπαλδξένπ καο ππνζρέζεθε φηη ζα αθνινπζήζεη κία πνιηηηθή
ζηαζεξνπνίεζεο, αλάπηπμεο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σν πηζηεχεηε;
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, φηαλ παξέδσζα ζηνλ θ. Γελλεκαηά -ζα ην δείηε ζηελ
επηζηνιή πνπ θαηέζεζα πξηλ ιίγν- ηνπ παξέδσζα ηνπο πίλαθεο πξναθηέσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο είραλ δηακνξθσζεί απφ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην,
κε απζηεξψο αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. Δίπα ζηνλ θ. Γελλεκαηά, φηη επεηδή ε πνιχκελε
απηή δηαδηθαζία γηα ηνπο ρηιηάδεο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
νινθιεξψζεθε δχν κφιηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο, αξλήζεθα σο Τπνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ λα επηθπξψζσ ηνπο πίλαθεο, παξφιν πνπ είρα θάζε δηθαίσκα λα ην
θάκσ, γηα λα κελ ππάξρεη ε παξακηθξή έζησ ππνςία γηα ηα θίλεηξά κνπ.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Α' Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο
θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΚΡΖΣΗΚΟ).
Σνπ ζπλέζηεζα φκσο λα πξνρσξήζεη ν ίδηνο ζηελ άκεζε θχξσζή ηνπο, γηα λα
ζηακαηήζεη ε δηνηθεηηθή αξξπζκία πνπ έρεη πξνθιεζεί απ' απηήλ ηελ εθθξεκφηεηα.
πσο αληηιακβάλεζζε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ηα θνξνινγηθά έζνδα εμαξηψληαη απφ
ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία νη ίδηνη νη πνιίηεο εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο,
αιιά θαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ επηδεηθλχνπλ νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο. ζν,
ινηπφλ, απηέο νη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο θαηαηξέρνληαη απφ αβεβαηφηεηεο, δελ
αζρνινχληαη κε ηα θαζήθνληά ηνπο, κε ζπλέπεηα λα πεξηνξίδνληαη ηα θνξνινγηθά
έζνδα. Φαληάδνκαη, φηη απηφ είλαη θαηαλνεηφ ζε φινπο. Πξψηε, φκσο, ελέξγεηα ηεο
Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, δηα ηνπ θ. Πεπνλή, ήηαλ λα παγψζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο.
Γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ε ελέξγεηα απηή ηνπ θ. Πεπνλή, γηα ηελ νπνία δελ
θαίλεηαη λα δηακαξηπξήζεθε ν θ. Γελλεκαηάο, ζπληζηά εμαγγειία θνκκαηηζκνχ θαη

θαηαθφξπθε πηψζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη, φηη αληί λα
ππάξμεη κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ
κεραληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο εμήγγεηιε ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο,
ζα ππάξμεη, εθ ηνπ γεγνλφηνο πνπ κφιηο πεξηέγξαςα, δηνηθεηηθή αξξπζκία πνπ ζα
κεηψζεη ηα θνξνινγηθά έζνδα θαη ζα απμήζεη αθφκα πεξηζζφηεξα ηα δεκνζηνλνκηθά
ειιείκκαηα.
Καηά ζπλέπεηα, ε καηαίσζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ε δηνηθεηηθή απνξχζκηζε
ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ νδεγεί επζέσο ζε αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ θαη
αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ή θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ. Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο δελ
κπνξνχκε λα έρνπκε ζηαζεξνπνίεζε, νχηε βέβαηα αλάπηπμε. Θα μαλακπνχκε ζε
βαζηά θξίζε. Καινί είλαη νη ζηφρνη, αιιά πξέπεη λα ππάξρνπλ ξεαιηζηηθά κέζα γηα
ηελ επίηεπμή ηνπο.
Κχξηε Πξφεδξε, λνκίδσ φηη έρσ 30 ιεπηά σο Δθπξφζσπνο Κφκκαηνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): ρη, έρεηε 15 ιεπηά. Άξζξν 167, παξ. 2
ηνπ Καλνληζκνχ.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Πξφεδξε, ζην παξειζφλ έδηλαλ εκίσξν ζηνπο Κνηλνβνπιεπηηθνχο Δθπξνζψπνπο.
Σψξα ζπκεζήθαηε ηη ιέεη ν Καλνληζκφο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): ρη. Πάληνηε φηαλ κηινχζε ν Πξφεδξνο
ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο...
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Οπδέπνηε
είρε ακθηζβεηεζεί, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ακθηζβεηείηε ηε δηάηαμε ηνπ
Καλνληζκνχ;
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Γελ
ακθηζβεηψ ηίπνηα, ιέσ απιψο φηη εηζάγεηε θαηλά δαηκφληα θαη θαιφ είλαη ην
θαηλνχξην Πξνεδξείν, ηνπιάρηζηνλ ηηο πξψηεο κέξεο λα πξνζπαζήζεη λα θεξζεί
αληηθεηκεληθά.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Σν Πξνεδξείν εθαξκφδεη ηνλ
Καλνληζκφ απαξαηηήησο θαη θαηά ην γξάκκα θαη θαηά ην πλεχκα.
αο θξάηεζα ην ρξφλν, θ. Μάλν.
ΣΔΦΑΝΟ ΜΑΝΟ: Οη απνθξαηηθνπνηήζεηο, ν πεξηνξηζκφο θαη ν εθζπγρξνληζκφο
ηνπ Κξάηνπο παξακέλεη βαζηθή επηινγή γηα ηελ Διιάδα, ε κφλε δηαζέζηκε. Μφλν κε
ηελ απνθξαηηθνπνίεζε κπνξνχκε λα θάλνπκε άικαηα αληαγσληζηηθφηεηαο. Υσξίο
απηά ζα κείλνπκε αζεξάπεπηα πίζσ απφ ηελ ππφινηπε Δπξψπε θαη ηνπο άιινπο
αληαγσληζηέο καο. Μφλν κε ηελ απνθξαηηθνπνίεζε κπνξνχκε λα πεξηνξίζνπκε,
ζρεηηθψο αλψδπλα, γηα θάζε Έιιελα ην ππέξνγθν δεκφζην ρξένο, πνπ πξνθάιεζε ε
πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ. Μφλν κε ηελ απνθξαηηθνπνίεζε κπνξνχκε
λα πξνζειθχζνπκε ην δηεζλέο κεγαινεπελδπηηθφ ελδηαθέξνλ, κε ηηο ηεξάζηηεο
πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε.
Με φια απηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ απνθξαηηθνπνίεζε, εληζρχεηαη, φπσο
αληηιακβάλεζζε, ε δηεζλήο παξνπζία ηεο Διιάδνο θαη δηεπθνιχλνληαη αζθαιψο θαη
νη εζληθέο ηεο επηδηψμεηο.
Έπξεπε, θχξηνη ζπλάδειθνη, ν έγθπξνο "ΔΚΟΝΟΜΗΣ" λα καο ζπκίζεη ζηελ
πεξαζκέλε ηνπ έθδνζε ηε ζεκαζία φισλ απηψλ; Απηά ηα απηνλφεηα γηα φπνηνλ
ζηνηρεησδψο γλσξίδεη ηελ Διιάδα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, ζέιεη λα αγλνεί ν θ.
Παπαλδξένπ.
(ην ζεκείν απηφ αθνχγεηαη ν πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο ιήμεο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ηνπ
θπξίνπ Βνπιεπηή)

Παξαθαιψ, θχξηε Πξφεδξε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα ζαο ππελζπκίζσ φηη γηα ηνπο
Βνπιεπηέο ππήξρε νκηιία 20 ιεπηψλ. Υζεο ην Πξνεδξείν ην πεξηφξηζε ζηα 15 ιεπηά
θαη ηψξα ζε 10. Μνπ θαίλεηαη αδηαλφεην φηη γηα θάπνηνλ πνπ επί ηφζν ρξφλν
δηεηέιεζε Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη κε ηνλ νπνίν
εζρνιήζε θαη ν Πξσζππνπξγφο...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε Μάλν, παξεξκελεχεηε νξηζκέλα
πξάγκαηα. Γελ ην πεξηφξηζε ην Πξνεδξείν. Τπήξμε νκφθσλε απφθαζε ηνπ ψκαηνο.
Πψο θαηαινγίδεηε επζχλεο ζην Πξνεδξείν;
ΣΔΦΑΝΟ ΜΑΝΟ: ρη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο. Θα ζαο παξαθαιέζσ λα
ξσηήζεηε ηελ Κπβέξλεζε. Αλ ζπλαηλεί θαη ε Κπβέξλεζε, λα κνπ δψζεηε 5 ιεπηά
αθφκα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Γελ είλαη ζέκα ηεο Κπβεξλήζεσο, είλαη
ζέκα ηνπ ψκαηνο.
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
ΣΔΦΑΝΟ ΜΑΝΟ: Δίλαη απίζηεπηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Πξνεδξείνπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλαηλεί ην ψκα λα παξαηαζεί ε
νκηιία ηνπ θπξίνπ ζπλαδέιθνπ γηα 5 ιεπηά;
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): πλεπψο, ην ψκα ζπλαίλεζε.
Οξίζηε, θχξηε ζπλάδειθε, ζπλερίζηε.
ΣΔΦΑΝΟ ΜΑΝΟ: Δπραξηζηψ πνιχ.
Αληί ηεο απαξαίηεηεο εθζπγρξνληζηηθήο ηνκήο, νκηιεί γηα αλεπαξθή εκίκεηξα πεξί
πψιεζεο κηθξνχ πνζνζηνχ, 15% γηα παξάδεηγκα, ηνπ ΟΣΔ θαη άιισλ ΓΔΚΟ ζην
ρξεκαηηζηήξην. Μα, θαιά, πηζηεχεη φηη έηζη ζα εθζπγρξνληζηεί ν ΟΣΔ; ηη έηζη ζα
βειηησζνχλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη; Ο ΟΣΔ δελ έρεη πξφβιεκα θεθαιαίνπ, αιιά
δηνίθεζεο. Καη ην πξφβιεκα ηεο δηνίθεζεο δελ είλαη πξφβιεκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
ζηειερψλ, αιιά πξφβιεκα νιφθιεξεο ηεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο θαη ηερλνγλσζίαο.
Δπί ηε επθαηξία, ζέισ λα ζέζσ δχν εξσηήκαηα. χκθσλα κε παιαηφηεξεο δειψζεηο
ηνπ θ. Παπαλδξένπ, ε αμία ηνπ ΟΣΔ ππεξβαίλεη ηα 2 ηξηζ. δξρ. Πφζα ρξήκαηα
πεξηκέλεη λα εηζπξάμεη απφ ηελ πψιεζε ηνπ 15% ζην ρξεκαηηζηήξην; Σξηαθφζηα δηζ.;
Καη πφηε αθξηβψο πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πψιεζε; Πάλησο εγψ ζα
πεξηκέλσ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο πψιεζεο απηήο θαη ηφηε είκαη βέβαηνο φηη ζα
κπνξέζνπκε λα δηεπθξηλίζνπκε ηη πξάγκαηη ζπληζηά μεπνχιεκα ηεο εζληθήο
πεξηνπζίαο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ε Δλσκέλε Δπξψπε πξνρσξεί ζηελ θαηάξγεζε φισλ
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλφξσλ θαη ζηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ κεγάισλ θξαηηθψλ
κνλνπσιίσλ. ε 10 ρξφληα απφ ζήκεξα, δελ ζα ππάξρεη θξαηηθφ κνλνπψιην ζηηο
ηειεπηθνηλσλίεο, κνλνπψιην ζηελ ελέξγεηα, κνλνπψιην ζηηο κεηαθνξέο. Παληνχ
αλνηθηφο, αλειέεηνο αληαγσληζκφο.
Οη θξαηηθνί δεηλφζαπξνη, ΓΔΖ, ΟΣΔ, Οιπκπηαθή θαη νη εξγαδφκελνη ζηνπο
νξγαληζκνχο απηνχο θηλδπλεχνπλ. Κηλδπλεχνπλ λα έρνπλ ηελ ηχρε ησλ θξαηηθψλ
Ναππεγείσλ ζην θαξακαγθά. Υσξίο δνπιεηά, ρσξίο πξννπηηθή, έηνηκνη λα θιείζνπλ.
Απνηέιεζκα θαη απηφ ηεο ΠΑΟΚηθήο κπσπίαο, φηαλ θξαηηθνπνίεζαλ ηα λαππεγεία.
Απηήλ ηελ πξννπηηθή νξακαηίδεζζε;
Πξηλ απφ 8 κήλεο, ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ελέθξηλε, κε νκνθσλία φισλ ησλ
θξαηψλ-κειψλ, ην πξφγξακκα ζχγθιηζεο Διιάδνο. Σν πξφγξακκα απηφ είρε
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. Δίλαη
αζθαιψο επράξηζην φηη ν θ. Παπαλδξένπ δέρεηαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηφο
καο θαη κεξηθέο απφ ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηεο πνιηηηθήο καο. Δίλαη, φκσο,

εμαηξεηηθά αλεζπρεηηθφ φηη απεκπνιεί θξίζηκα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ
ζηφρσλ, ρσξίο λα βάδεη ηίπνηε ζηε ζέζε ηνπο.
Με απηά ηα δεδνκέλα, ε Υψξα δελ ζα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ επξσπατθή
νινθιήξσζε θαη λα ζπλεξγαζηεί νκφηηκα κε ηνπο εηαίξνπο ηεο. αο εξσηψ: Με απηά
ηα δεδνκέλα ζα κπνξέζνπκε λα παίμνπκε θπξίαξρν ξφιν ζηα Βαιθάληα; Θα
κπνξέζνπκε λα απνξξνθήζνπκε ηνπο πφξνπο ηνπ Κνηλνηηθνχ Σακείνπ πλνρήο; Θα
έρνπκε ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ θνηλνηηθψλ εηαίξσλ καο ζηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ
καο ζεκάησλ;
Γηαηί -ιείπεη ηψξα ν θ. ακαξάο- γηα λα δεηνχκε απφ ηελ Κνηλφηεηα ζηήξημε ζην
θνπηαλφ, πξέπεη λα κπνξνχκε λα ηελ παξαθνινπζνχκε νηθνλνκηθά θαη φρη λα
είκαζηε ν θησρφο ηεο ζπγγελήο.
Ο θ. ακαξάο ζπκθψλεζε απφςε κε ηηο θξίζηκεο νηθνλνκηθέο επηινγέο ηνπ ΠΑΟΚ.
πκθψλεζε γηα ηε καηαίσζε ησλ θξαηηθνπνηήζεσλ. πκθψλεζε, δειαδή, κε ηα λέα
ειιείκκαηα, κε ηελ εθ λένπ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ζήκεξα ή
ζσζηφηεξα απφ ηεο 9 επηεκβξίνπ, ΠΑΟΚ θαη Πνιηηηθή Άλνημε είλαη ζπλππεχζπλνη
γηα φζα ζπκβνχλ.
Ζ δηαθσλία ηνπ θ. ακαξά ζε φ,ηη αθνξά ηε δξαρκή, δελ θζάλεη γηα λα ηνλ
δηαθνξνπνηήζεη απφ ηελ Κπβέξλεζε. Αθήζηε πνπ, αλ ε Κπβέξλεζε πηνζεηνχζε ηελ
πξφηαζή ηνπ γηα επηζεηηθή δηνιίζζεζε ηεο δξαρκήο, ηα πξάγκαηα ζα πήγαηλαλ αθφκα
ρεηξφηεξα θαη αζθαιψο φρη θαιχηεξα.
Ζ πξφηαζε ηνπ θ. ακαξά γηα δηνιίζζεζε δνθηκάζηεθε ζην παξειζφλ θαη πάληνηε
απέηπρε.
Καηά ηα άιια, θχξηνη ζπλάδειθνη, ν θ. ακαξάο κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ, επέηπρε
πξάγκαηη ζήκεξα λα θάλεη ηελ ππέξβαζε. Σν 100% ην έθαλε 150%. Μπξνζηά καο
έγηλε απηφ ην ζαχκα απφςε. Δίρα ηελ αίζζεζε φηη έλαο θιάδνο κφλν έκεηλε ρσξίο λα
ηνπ ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπ, απηφο ησλ αιηέσλ. Δίλαη νη κφλνη δηακαξηπξφκελνη.
Γηαηί, γηα φινπο ηνπο άιινπο, έιπζε ηα πξνβιήκαηα ν θ. ακαξάο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Θα παξαθαιέζσ, θχξηε Μάλν. Με
θέξεηε ζε δχζθνιε ζέζε ην Πξνεδξείν. Σν Πξνεδξείν έρεη φιε ηελ θαιή δηάζεζε λα
δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε, φρη φκσο ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ
ζπλαδέιθσλ.
ΣΔΦΑΝΟ ΜΑΝΟ: Θα ηειεηψζσ ζε 30' δεπηεξφιεπηα, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Οινθιεξψζεθε, άιισζηε θαη ν ρξφλνο
πνπ ζαο εδφζε κε ηελ άδεηα ηνπ ψκαηνο. Θα παξαθαιέζσ λα ηειεηψλεηε. Γλσξίδεηε
άιισζηε φηη πεξηνξίζηεθε ν ρξφλνο γηα φινπο ηνπο νκηιεηέο, νχησο ψζηε λα δνζεί ε
δπλαηφηεηα λα κηιήζνπλ πεξηζζφηεξνη Βνπιεπηέο. Αο ζεβαζηνχκε απηήλ ηελ
απφθαζε.
ΣΔΦΑΝΟ ΜΑΝΟ: Σειεηψλσ, θχξηε Πξφεδξε.
Οη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ θ. Παπαλδξένπ δεκηνχξγεζαλ, θχξηνη ζπλάδειθνη,
αηέιεησηε ζεηξά εξσηεκάησλ. Δξσηήκαηα ρσξίο απάληεζε. Απηά ηα αλαπάληεηα
εξσηήκαηα ζα δηαιχζνπλ γξήγνξα ην λεθέισκα πνπ εκθαλίδεηαη σο πνιηηηθή ηνπ
ΠΑ.Ο.Κ..
Γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, πξέπεη λα
είκαζηε έηνηκνη, ελσκέλνη, ζχγρξνλνη, μεθάζαξνη ζηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο θαη ην
πξφγξακκα, γηα λα κπνξεί ν Διιεληθφο Λαφο λα βξεη ζε καο απηφ ην νπνίν κε ηφζε
αγσλία αλαδεηεί.
Καη αθφκε, θχξηνη ζπλάδειθνη, φινο ν θφζκνο ηε δηθή καο πνιηηηθή αθνινπζεί, ηελ
πνιηηηθή πνπ μεθηλήζακε. Μελ έρεηε ηελ παξακηθξή ακθηβνιία φηη ζα θιεζνχκε λα
ηελ νινθιεξψζνπκε.
Λππάκαη γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ Πξνεδξείνπ.

Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Σν Πξνεδξείν ζα πεξίκελε θαη έλα
επραξηζηψ, γηαηί ζαο εδφζε θαη ρξφλνο πέξαλ εθείλνπ ηνλ νπνίν δηθαηνχζζε.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Πξφεδξε, ην ιφγν παξαθαιψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ακέζσο, θχξηε Πξφεδξε, φκσο πξέπεη
λα δψζεη κηα απάληεζε ην Πξνεδξείν ζηηο αηηηάζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ.
Σν άξζξν 168 παξ.2 είλαη ζαθέο θαη ιέεη φηη νη αλαπιεξσηέο εθπξφζσπνη
Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο, δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ πεξηζζφηεξν απφ 3 θνξέο
αζξνηζηηθά γηα ην ίδην ζέκα. Δάλ πξνεγήζεθε αγφξεπζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο θαη ηνλ δηαδερζεί αλαπιεξσηήο ηνπ, ηφηε ν αλαπιεξσηήο
δηθαηνχηαη λα κηιήζεη κφλν 2 θνξέο αθφκε θαη κε ην ρξφλν πνπ αληηζηνηρεί ζηε
δεπηεξνινγία ή ηελ ηξηηνινγία. Απηφ ιέεη ν Καλνληζκφο θαη απηήλ ηε δηάηαμε
εθαξκφδεη ην Πξνεδξείν.
ε φ,ηη αθνξά ηελ άιιε αηηίαζε ηνπ θ. Μάλνπ, φηη ην Πξνεδξείν απνθάζηζε θαη
πεξηφξηζε ην ρξφλν, ζα ηνλ πιεξνθνξήζσ φηη απηφ ήηαλ απφθαζε ηνπ ψκαηνο ε
νπνία είλαη ζεβαζηή γηα φινπο. Καη ειήθζε απηή ε απφθαζε γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο
ίδηνπο ηνπο θπξίνπο Βνπιεπηέο. Πεξηνξηδφκελνπ ρξνληθά ηνπ δηθαηψκαηνο ελφο
εθάζηνπ, απνθηνχλ ην δηθαίσκα πεξηζζφηεξνη Βνπιεπηέο λα κηιήζνπλ. Απηφ είλαη
θνηλνβνπιεπηηθή πξαθηηθή ζε απηφ ην ψκα ρξφληα ηψξα θαη κάιηζηα θαηά ηελ
άπνςή κνπ επνηθνδνκεηηθή θαη εμππεξεηηθή γηα ην δηθαίσκα ηνπ ιφγνπ ησλ
Βνπιεπηψλ.
Οξίζηε, θχξηε Πξφεδξε, έρεηε ην ιφγν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Γελ
δήηεζα ην ιφγν γηα ηνλ Καλνληζκφ, ηνλ δήηεζα γηα λα αλαθεξζψ επί ηνπ ζέκαηνο ζην
νπνίν αλαθέξζεηε.
Ήζεια απιψο λα πσ φηη έρνπκε έλα θαηλνχξην Πξνεδξείν, αξρίδεη κηα θαηλνχξηα
πεξίνδνο ηεο Βνπιήο, αθνχζακε θαιέο πξνζέζεηο απφ ηνλ θ. Καθιακάλε θαη ηηο
ρεηξνθξνηήζακε. Φξνληίζηε λα ζηαζείηε ζην χςνο ζαο. Σελ επνρή ηνπ θ. Αιεπξά θαη
ηελ επνρή ηνπ θ. Σζαιδάξε ηέηνηα πξάγκαηα δελ ζπλέβαηλαλ. Ο εθπξφζσπνο ηεο
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο πάληνηε κηινχζε κηζή ψξα. Οπδέπνηε πξνζπαζήζακε
λα εξκελεχζνπκε ηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ. Δπηηέινπο, ε Βνπιή είλαη δσληαλφ
ψκα!
Ο θ. Μάλνο πήξε επάλσ ηνπ ηελ θχξηα επζχλε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ήηαλ
δπλαηφλ λα ηνλ πεξηνξίζεηε ζε έλα ηέηαξην, επηθαινχκελνο κηα ζηελή εξκελεία ελφο
άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνχ;
Κχξηε Πξφεδξε, επηζεκαίλσ, φηη ην θαηλνχξην Πξνεδξείν πξέπεη λα δψζεη δείγκαηα
φηη φλησο ζέιεη λα είλαη Πξνεδξείν νιφθιεξεο ηεο Βνπιήο. Καη ηνλ θίλδπλν λα
δηνιηζζήζεηε πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ηνλ αληηιακβάλνκαη. αο θξνχσ
εγθαίξσο ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ.
( Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο )
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε Πξφεδξε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο,
είκαη ππνρξεσκέλνο λα ζαο απαληήζσ, φηη ην Πξνεδξείν ζηέθεηαη θαη ζην χςνο ηνπ
θαη ζην αλάζηεκά ηνπ θαη εθαξκφδεη αθξηβψο ηνλ Καλνληζκφ, φπσο απηφο ηζρχεη
ζήκεξα. Καη κάιηζηα κε δηαζηαιηηθή εθαξκνγή. πσο άιισζηε είδαηε απεπζχλζεθε
ην Πξνεδξείν θαη ζην ψκα, γηα λα δψζεη ην ίδην ην ψκα ηελ άδεηα θαη ηελ επρέξεηα
λα κηιήζεη ιίγν πεξηζζφηεξν ν θ. Μάλνο σο ρξεκαηίζαο Τπνπξγφο Δζληθήο
Οηθνλνκίαο. πσο είδαηε ινηπφλ, απεπζχλζεθε ην Πξνεδξείν ζην ψκα, γηαηί δελ
έρεη ην δηθαίσκα απφ κφλν ηνπ λα ππεξβεί ηνλ Καλνληζκφ. Δίλαη ππνρξεσκέλν κφλν

λα ηνλ εθαξκφδεη. Γηαηί κφλν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ ζα έρνπκε
αλαβάζκηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.
Ο Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο, Σερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ, θ. εκίηεο, έρεη ην
ιφγν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΖΜΗΣΖ (Τπ. Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη
Δκπνξίνπ): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε,
αθνχζηεθαλ κεξηθά επηρεηξήκαηα ζηα νπνία πηζηεχσ φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα ζηαζψ.
Αθνχζηεθε ζηελ Αίζνπζα φηη ν ζνζηαιηζκφο αλαθέξεηαη κφλν γηα ηνπο ηχπνπο ζην
φλνκα ηνπ Κφκκαηφο καο θαη φηη ε πνιηηηθή καο, δελ έρεη ζρέζε κε απηή καο ηε ζέζε.
Ο θ. ακαξάο ν νπνίνο ππνζηήξημε απηήλ ηελ άπνςε, παξαπιαλάηαη πξνθαλψο απφ
ηηο ηερληθέο ζπδεηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία, ηνπο ηερληθνχο φξνπο, ηα ζέκαηα
ηα νπνία αθνξνχλ ειιείκκαηα, ηζνδχγηα θ.ιπ. Σα ζέκαηα απηά, ζπγθαιχπηνπλ ηελ
νπζία. Ζ νπζία φκσο γηα καο, είλαη μεθάζαξε. ηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο πνπ
ππεξαζπίζηεθε θαη παξνπζίαζε ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο κε ηηο πξνγξακκαηηθέο
δειψζεηο, είλαη ε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ εξγαδφκελνπ. ηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο
είλαη κηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηεο Κνηλσλίαο. ηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη
εθείλνη νη νπνίνη κνρζνχλ θαζεκεξηλά ζ' απηφλ ηνλ Σφπν θαη θεξδίδνπλ κε ηνλ ηδξψηα
ηνπο ην ςσκί ηνπο, λα έρνπλ απνθαζηζηηθή γλψκε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ. ηφρνο είλαη απηνί λα είλαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο θξνληίδαο καο.
Ο ζνζηαιηζκφο δελ είλαη κφλν γηα καο έλαο ηχπνο, ν ζνζηαιηζκφο είλαη κηα
θαηεχζπλζε, έλαο ζηφρνο, παξακέλεη ην φξακά καο.
Αθνχζζεθε επίζεο φηη ε Νέα Γεκνθξαηία θαη ε Κπβέξλεζε αθνινπζνχλ ηελ ίδηα
πνιηηηθή. Καη πάιη ην επηρείξεκα απηφ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα
ηεο πνιηηηθήο, ζην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχκε ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ηε
θνξνινγία, ηελ αληηπιεζσξηζηηθή πνιηηηθή, ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή γηα λα
πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο. Αιιά εκείο ζέινπκε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ηε
Νέα Γεκνθξαηία θαη απηφ δελ πξέπεη λα καο μεθεχγεη. Δκείο ζέινπκε κία αλάπηπμε
ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρεη φιε ε Κνηλσλία, εκείο ζέινπκε κία αλάπηπμε ε νπνία δελ
είλαη κφλν γηα νξηζκέλνπο, ελψ ζηελ πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηα νθέιε
πξνζπνξίζζεθαλ, ηα νθέιε θέξδηζαλ, νη ιίγνη. Δκείο ζέινπκε κηα αλάπηπμε γηα ηνπο
πνιινχο θαη φρη γηα ηνπο ιίγνπο.
Μέζα ζηε λννηξνπία απηή, πνπ ζέιεη ηε Νέα Γεκνθξαηία θαη ην ΠΑ.Ο.Κ. λα
θάλνπλ ηελ ίδηα πνιηηηθή, καο έγηλαλ θαη θάπνηεο ζπζηάζεηο γηα παξνρέο ηηο νπνίεο
πξέπεη λα δψζνπκε ζηε κία ή ζηελ άιιε νκάδα πιεζπζκνχ, παξνρέο νη νπνίεο
παξνπζηάζζεθαλ σο θνηλσληθά δίθαηεο.
Θέισ λα ππελζπκίζσ φηη ε Παξάηαμή καο είλαη κηα παξάηαμε, ε νπνία δελ
αζπάδεηαη ηε λννηξνπία ηνπ θξάηνπο παξνρψλ, ηε λννηξνπία ε νπνία δίλεη ζηε κία ή
ζηελ άιιε νκάδα θάηη γηα λα είλαη επραξηζηεκέλε, λα ζπλεξγάδεηαη, λα ππνζηεξίδεη,
λα έρεη πνιηηηθφ φθεινο.
Δκείο επηδηψθνπκε κία ζπλνιηθή βειηίσζε. Δκείο επηδηψθνπκε ηε ζπλνιηθή
αλάπηπμε. Δκείο επηδηψθνπκε σο ζηφρν λα βειηησζεί ε ζέζε φισλ ζηαζεξά θαη
απνθαζηζηηθά. Μέζα ζ' απηφ ην πιαίζην αθξηβψο ζα εμεηάζνπκε, βέβαηα, θνηλσληθέο
παξνρέο, νη νπνίεο είλαη δηθαηνινγεκέλεο, δίθαηεο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, αιιά
ζα εμεηάζνπκε επίζεο ηε γεληθφηεξε επίπησζε, γηαηί, επαλαιακβάλσ, εθείλν πνπ έρεη
ζεκαζία είλαη ε βειηίσζε ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο.
Μαο είπε πξηλ ν θ. Μάλνο φηη ε πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο άλνημε έλα
παξάζπξν ζηελ Δπξψπε θαη εκείο λα θξνληίζνπκε λα κελ ην θιείζνπκε. Αιιά πνην
παξάζπξν ζηελ Δπξψπε άλνημε ε πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο; Δγψ δηαπίζησζα
φηη ζηελ Δπξψπε επηθξαηεί δπζπηζηία, αβεβαηφηεηα, ακθηβνιία γηα ηελ Διιάδα θαη ε
δπζπηζηία, ε αβεβαηφηεηα θαη ε ακθηβνιία απηή νθείινληαη ζηελ πνιηηηθή ηεο Νέαο

Γεκνθξαηίαο, νθείινληαη ζηηο ππνζρέζεηο νη νπνίεο δφζεθαλ θαη δελ θξαηήζεθαλ,
νθείινληαη ζηα αλχπαξθηα ζρέδηα ή ζηα ζρέδηα ηα νπνία δελ ζηεξίδνληαλ ζε
πξαγκαηηθνχο ππνινγηζκνχο.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ίζσο ζπκφζαζηε ην πξφγξακκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο
εμπγίαλζεο πνπ παξνπζίαζε ε Νέα Γεκνθξαηία σο Κπβέξλεζε ην 1990. ην
πξφγξακκα απηφ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο κε ην νπνίν ζπκθσλήζεθε ην δάλεην
πνπ έδσζε ε Κνηλφηεηα, ν ζηφρνο ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ 7% ην 1993. Δπεηεχρζε
απηφο ν ζηφρνο; Ο ζηφρνο ησλ θαζαξψλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ήηαλ 3% ην 1993.
Δπεηεχρζε απηφο ν ζηφρνο; Πψο, ινηπφλ, λα κελ ακθηβάινπλ νη Δπξσπαίνη θαη γηαηί
ππάξρεη έλα αλνηθηφ παξάζπξν; Δκείο πξέπεη λα αλνίμνπκε ην παξάζπξν.
Μαο είπε επίζεο ν θ. Μάλνο φηη εκείο πξφθεηηαη λα πεηάμνπκε, λα κε
ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θξηζηκφηεξν κέζνλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη σο
θξηζηκφηεξν κέζνλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο εκθάληζε ηελ απνθξαηηθνπνίεζε.
Πξψηα απ'φια ζέισ λα ηνλίζσ, φηη ε απνθξαηηθνπνίεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο
κέζν δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Αιιά ήηαλ κέζν ην νπνίν
ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο γηα λ' απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα
ζηελ αγνξά, γηα λα ππάξμνπλ θζελφηεξεο παξνρέο, γηα λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξεο
ππεξεζίεο. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εηζπξαθηηθφ κέζν. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηε
λννηξνπία λα ηα μεπνπιήζνπκε φια γηαηί πξέπεη λα ηειεηψλνπκε. Δίρε δηαξζξσηηθή
αμία, γηαηί ππήξρε κία δηαξζξσηηθή αληίιεςε πίζσ απφ ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ζηε
Μεγάιε Βξεηαλία ή ζηε Γαιιία.
Δδψ, φκσο, δελ ππήξρε δηαξζξσηηθή αληίιεςε. Δδψ ππήξρε ε αληίιεςε φηη πξέπεη
λα θχγνπλ νη επηρεηξήζεηο. Καη ηη έγηλε κε ην "πξέπεη λα θχγνπλ νη επηρεηξήζεηο;"
Θέισ λα ελζπκίζσ ζ' απηήλ ηελ Αίζνπζα -γηαηί ε Νέα Γεκνθξαηία πξνζπαζεί λα καο
θάλεη λα ην μεράζνπκε- φηη ππάξρνπλ πεξηνρέο ηεο Υψξαο, φπσο ην Λαχξην, ε
Δχβνηα, ε Βνησηία, ε Κνδάλε, φπνπ επηθξάηεζε δπζηπρία, φπνπ ππήξμε πείλα, φπνπ
ππήξμε κεγάιε ακθηβνιία γηα ην αλ απηή ε Πνιηηεία θξνληίδεη γηα ηνπο δπζηπρείο.
Απηά ηα μέραζε ε Νέα Γεκνθξαηία. Αιιά ε δηθή καο ππνρξέσζε είλαη λα ηα
ζπκφκαζηε. Καη ε δηθή καο ππνρξέσζε είλαη λα θάλνπκε κία δηαξζξσηηθή πνιηηηθή
ηέηνηα, ψζηε λα κε δεκηνπξγεί πξφζζεηεο πεξηθεξεηαθέο θαη εηζνδεκαηηθέο
αληζφηεηεο.
Βεβαίσο, πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ε δξαζηεξηφηεηα κίαο βηνκεραληθήο επηρείξεζεο, ε
νπνία καθξνπξφζεζκα δελ πξφθεηηαη λα είλαη βηψζηκε. Αιιά ππάξρνπλ θαη
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ζπγθπξηαθά πξνβιήκαηα. Καη ε δηαθνπή
δξαζηεξηφηεηαο επηρεηξήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζπγθπξηαθά πξνβιήκαηα,
απνηειεί ζπαηάιε πφξσλ, ηφζν αλζξσπίλσλ φζν θαη πιηθψλ.
ηελ επνρή καο, φπνπ ε απειεπζέξσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ επηηξέπεη
ηελ επηλφεζε θαη εθαξκνγή ζρεκάησλ αλαδηάξζξσζεο θαη ζηήξημεο επηρεηξήζεσλ,
κπνξνχκε γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπλαληνχλ ζπγθπξηαθά κφλν πξνβιήκαηα, λα
εμεηάζνπκε φιεο ηηο δπλαηφηεηεο, ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη, λα βειηηψζνπλ
ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ηειηθά λ' απνθηήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο κφληκεο
βησζηκφηεηαο.
Γελ πξέπεη λα έρνπκε -θαη απηφ πηζηεχνπκε εκείο- δνγκαηηθέο αληηιήςεηο. Γηαηί νη
δνγκαηηθέο αληηιήςεηο νδεγνχλ ζε αλεξγία θαη ζε αξλεηηθέο αιπζηδσηέο επηδξάζεηο
ζην δίθηπν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε.
Οδεγνχλ ζηελ πεξηθεξεηαθή εγθαηάιεηςε.
Πξέπεη λα εμεηάδνπκε, ινηπφλ -θαη απηφο ζα είλαη ν ζηφρνο ηεο βηνκεραληθήο καο
πνιηηηθήο- ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα θαη λα αληηκεησπίδνπκε ηα ζπγθπξηαθά
θαηλφκελα.

Δίπα πξηλ φηη ε Νέα Γεκνθξαηία δελ είρε δηαξζξσηηθή αληίιεςε. Δίρε ηελ αληίιεςε
ηεο εθπνίεζεο. Καη κέζα ζην πιαίζην ηεο αληίιεςεο απηήο ηεο εθπνίεζεο ζα έπξεπε
ζήκεξα λ' αλαξσηεζνχκε ηη απέδσζαλ φια απηά.
Εήηεζα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ πξνΐζηακαη θαη κνπ έδσζε έλα
θάθειν ζρεηηθά κε ηνλ ΟΑΔ. Πξνζπάζεζα απ' απηφλ ην θάθειν λα θαηαιάβσ αλ ε
πνιηηηθή απηή νδήγεζε ζε κεγαιχηεξεο εηζπξάμεηο. Έλα ζηφρν ηνπιάρηζηνλ απηήο ηεο
πνιηηηθήο. Γηαπηζηψλσ απ' απηφλ ην θάθειν, φηη αλ εμαηξέζνπκε ηελ ΑΓΔΣ πνπ είλαη
κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε, απφ ηηο εθπνηήζεηο εηζπξάρζεθαλ κφλν 10 δηζ. δξρ. ελψ
δαπαλήζεθαλ ζπλνιηθά 65 δηζ. δξρ. γηα ηελ ίδηα πεξίνδν.
Πξνζπάζεζα λα δσ απφ ηνλ θάθειν αλ κε βάζε απηέο ηηο εθπνηήζεηο θαη ηελ
απνθξαηηθνπνίεζε πνπ έγηλε, ζηηο πεξηνρέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έγηλε άιιεο
κνξθήο βηνκεραληθή αλάπηπμε, φηη ην δηαξζξσηηθφ κέηξν είρε δηαξζξσηηθά
απνηειέζκαηα. Αιιά δελ δηαπίζησζα ηίπνηα ζρεηηθφ. Γηαπίζησζα κνλάρα ηεξάζηηεο
αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ζε κεγάια γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα ηεο Υψξαο.
Πξνζπάζεζα λα δηαπηζηψζσ εάλ ππήξμαλ λέεο επελδχζεηο, αλ απμήζεθαλ νη
επελδχζεηο. Σίπνηα ζρεηηθφ δελ πξνθχπηεη. Αληίζεηα, φπσο μέξεηε φινη, ε
βηνκεραληθή παξαγσγή απηά ηα ρξφληα ππήξμε ζηάζηκε θαη αθνινχζεζε κία
αξλεηηθή πνξεία. Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο, αλ εμαηξέζνπκε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνδνκήο,
δελ παξνπζίαζαλ κία θαιχηεξε εηθφλα. Αιιά δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνπο θαθέινπο,
φηη κεξηθέο απφ ηηο απνθξαηηθνπνηεκέλεο κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ε Νέα
Γεκνθξαηία επηρεηξήζεηο, έπαςαλ λα εξγάδνληαη ή μαλάγηλαλ πξνβιεκαηηθέο.
Πξνζπάζεζα λα δηαπηζηψζσ, αλ ππήξμαλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ δηαπίζησζε είλαη
φηη ράζεθαλ πεξίπνπ 10.000 έσο 15.000 ζέζεηο εξγαζίαο. Καη βεβαίσο, νη λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο ππήξμαλ πνιχ ιηγφηεξεο θαη πάλησο δελ ππήξμαλ νη πεξίθεκεο 100.000
ζέζεηο εξγαζίαο, ηηο νπνίεο ππνζρέζεθε ε Νέα Γεκνθξαηία.
Πξνζπάζεζα επίζεο λα δηαπηζηψζσ, εάλ θάπνηνη είραλ σθέιεηα απφ φιε απηήλ ηελ
ηζηνξία. Τπάξρεη εδψ έλαο θαηάινγνο ζπκβνχισλ γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε. ηνλ
θαηάινγν απηφ βιέπσ φηη ππάξρνπλ αμηφινγεο ακνηβέο. ε κία επηρείξεζε δίλνληαη
98 εθαη., ζε άιιε 91 εθαη., 136 εθαη., 53 εθαη., 58 εθαη. θ.ν.θ. Πξνζπάζεζα επίζεο
λα δσ κήπσο θαη πξφζσπα είραλ θάπνηα νθέιε. Δδψ ππάξρεη έλαο θαηάινγνο γηα ηηο
αθαζάξηζηεο απνδνρέο ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ ΟΑΔ. Ο
πξφεδξνο ην 1988 είρε εηζπξάμεη 4.165.000. Σνπο 10 πξψηνπο κήλεο ηνπ 1993 έρεη
εηζπξάμεη 26 εθαη.
Γηαπηζηψλσ, ινηπφλ, φηη απηφ ην νπνίν είρακε πεη, ππάξρεη ζε απηή ηελ εμέιημε.
Τπάξρνπλ, δειαδή, θάπνηνη πνπ ράλνπλ, νη πνιινί, θαη νη ιίγνη πνπ θεξδίδνπλ. Απηή
ήηαλ ε απνθξαηηθνπνίεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
Δκείο, ζην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, ζα εμεηάζνπκε φινπο απηνχο ηνπο θαθέινπο, ζα
εμεηάζνπκε ηηο ζπκβάζεηο. Καη βεβαίσο, εάλ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη
λφκηκεο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηηαγέο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ηφηε ζα
παξαπέκςνπκε ην ζέκα ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα.
ε ζρέζε ηψξα κε ηελ πνιηηηθή ηελ νπνία αθνινπζήζαηε ζην ζέκα ηνπ
αληαγσληζκνχ, επεηδή καο αζθείηε θξηηηθή, ζέισ λα πσ δχν ιφγηα. Ζ Νέα
Γεκνθξαηία ηζρπξίζζεθε φηη είλαη κία λενθηιειεχζεξε παξάηαμε θαη σο
λενθηιειεχζεξε παξάηαμε, είρε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ. Ρψηεζα,
ινηπφλ, ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, εάλ ε επηηξνπή αληαγσληζκνχ, ην θχξην φξγαλν γηα
ηελ πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, εμέδσζε απνθάζεηο απηά ηα ρξφληα θαη αλ
θαηαδίθαζε επηρεηξήζεηο γηα νιηγνπσιηαθέο ζπκπεξηθνξέο, γηα ζπληνληζκέλεο
πξαθηηθέο θαη αλ εξγάζζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Γελ ήηαλ

βέβαηα έθπιεμε γηα κέλα, δηφηη ηα ιφγηα δελ ζπκθσλνχλ κε ηα έξγα, φηαλ δηαπίζησζα
φηη δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο απνθάζεηο, φηη ε ππεξεζία γηα ηνλ αληαγσληζκφ είλαη
ππνβαζκηζκέλε, φηη φινη εθεί αηζζάλνληαη φηη θαλέλαλ δελ ελδηαθέξεη ην ζέκα θαη φηη
ππάξρνπλ 10 πεξίπνπ εθθξεκείο ππνζέζεηο εδψ θαη θαηξφ ζηελ επηηξνπή
αληαγσληζκνχ, ε νπνία δελ ιεηηνπξγεί θαη θάθεινη γηα 136 νιηγνπσιηαθέο πξαθηηθέο.
Δκείο δελ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζνπκε απηήλ ηελ πνξεία, δηφηη εκείο πηζηεχνπκε φηη
πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ηα νιηγνπψιηα, φηη πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ νη ζπληνληζκέλεο
πξαθηηθέο θαη πξέπεη λα ππάξμεη αληαγσληζκφο ζ' απηήλ ηελ αγνξά, δηφηη απηφο είλαη
ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πεξηνξηζηεί θαη ε νηθνλνκηθή εμνπζία.
Δκείο πηζηεχνπκε ζηε βηνκεραληθή πνιηηηθή, φπσο αλέπηπμε ν θχξηνο Πξφεδξνο ηεο
Κπβέξλεζεο. Πηζηεχνπκε ζε έλα θξάηνο ζηξαηεγείν, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη
πξαγκαηηθά ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε.
Απηέο ηηο κέξεο θαη ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο έγηλε πνιιή ζπδήηεζε γηα ην παθέην
Νηειφξ II. Καη ζε κία ρψξα φπνπ ε βηνκεραλία πζηεξεί αθφκα, ζα πίζηεπε θαλείο φηη
ε Νέα Γεκνθξαηία ζα είρε δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε βηνκεραληθή πιεπξά ηνπ
παθέηνπ Νηειφξ II. Αιιά γηα ηε βηνκεραληθή πιεπξά έρνπλ δηαηεζεί κνλάρα 172 δηζ.
δξαρκέο, ην 7% ησλ πφξσλ γηα βηνκεραλία θαη ελέξγεηα.
Απηφ δείρλεη φηη ην θχξην κέιεκα ηεο πνιηηηθήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ήηαλ -λα κνπ
επηηξαπεί ε έθθξαζε- λα ξίμνπκε κπεηφλ, λα θαλνχλ έξγα, λα πξνζιεθζνχλ
άλζξσπνη, λα θηλεηνπνηεζνχλ θάπνηνη εξγνιάβνη. Σν θχξην κέιεκα δελ ήηαλ ινηπφλ
λα δεκηνπξγεζεί ε βηνκεραληθή ππνδνκή, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ
απηνηξνθνδνηνχκελε αλάπηπμε.
Γη' απηφ, εκείο ηηο κέξεο απηέο εξγαδφκαζηε γηα λα ηξηπιαζηάζνπκε ηνπο πφξνπο νη
νπνίνη ζα δηαηεζνχλ ζηε βηνκεραλία θαη ζηελ ελέξγεηα γηα λα μεπεξάζνπκε ηα 500
δηζ. δξαρκέο. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάπηπμε θαη φρη κε απνθξαηηθνπνηήζεηο ηνπ
ηχπνπ ΟΑΔ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ.)
Κπξίεο θαη θχξηνη, ζα ήζεια λα πσ θαη δπν ιφγηα ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή, ηελ
νπνία ζέινπκε λα αθνινπζήζνπκε ζηνλ ηνκέα καο. Μίιεζα ήδε γηα ην παθέην
Νηειφξ θαη ζέισ εδψ λα πξνζζέζσ φηη ζέινπκε λα εηζαγάγνπκε ηερληθέο
αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ πιένλ θαηαιιήισλ έξγσλ πνπ ζα ιακβάλνπκε
ππφςε ηηο ελδερφκελεο ελέξγεηεο θαη επηπηψζεηο ζηελ εζληθή θαη πεξηθεξεηαθή
νηθνλνκία. ρη έλα έξγν πάζε ζπζία, φρη έλα εξγνζηάζην λα ζηήζνπκε ή λα
ζπλερίζνπκε έλα εξγνζηάζην, αιιά λα δνχκε απηφ ην έξγν πνηα επίπησζε έρεη, απηφ
ην εξγνζηάζην πψο ιεηηνπξγεί ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Καη
κέζα ζ' απηφ ην ζηφρν ζα δψζνπκε θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πεξηθέξεηα, ζα
δψζνπκε θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ γηα λα αλαπηπρζεί
απξφζθνπηα ε βηνκεραλία.
Πξψην ζεκείν ινηπφλ είλαη ε βηνκεραληθή ππνδνκή. Γεχηεξν θεληξηθφ ζεκείν ηεο
πνιηηηθήο καο είλαη ε πνηφηεηα θαη ν έιεγρνο. Γηφηη δελ πξφθεηηαη λα θαηαθηήζνπκε
δηεζλείο αγνξέο, αλ δελ βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηά καο.
Ζ Υψξα καο δηαθξίλεηαη αθφκα γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηα νπνία δελ έρνπλ
φλνκα, δηαθξίλεηαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαζφλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα
επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. Πξέπεη λα μεθχγνπκε απφ απηφ ην ζηάδην, πξέπεη
λα παξάγνπκε πξντφληα πνηφηεηνο, λα παξάγνπκε επψλπκα πξντφληα. Καη γη' απηφ
ζέινπκε λα εληζρχζνπκε ηνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο κε λέεο ηερλνινγίεο, ζέινπκε
λα δηαθξίλνπκε ην ξφιν ηνπ ΔΟΣ, ζέινπκε λα ελζσκαηψζνπκε επξσπατθά πξφηππα
θαη ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ πηζηνπνίεζε
πξντφλησλ, γηα ηε δηνρέηεπζε ηερλνινγίαο, ε νπνία ζα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα.

Έλα ηξίην ζεκείν ην νπνίν ζέισ λα πξνζέμνπκε είλαη λα μεθχγνπκε απφ ηελ
αληίιεςε φηη, αληηθείκελα θξνληίδαο πξέπεη λα είλαη κφλν ε κεκνλσκέλε επηρείξεζε.
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη κηθξέο, αιιά γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε
νηθνλνκία καο ρξεηάδνληαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ, δίθηπα ηα νπνία αξρίδνπλ απφ ηελ
έξεπλα θαη ηελ εηζαγσγή ηερλνινγίαο θαη θαηαιήγνπλ ζηε δηάζεζε ησλ επσλχκσλ
πξντφλησλ.
Θέινπκε ινηπφλ λα δνχκε πσο ζα δεκηνπξγήζνπκε απηά ηα δίθηπα, κε θίλεηξα λα
εληζρχζνπκε ηνπο αζζελείο θξίθνπο, επεηδή εδψ ζηελ Διιάδα ηα δίθηπα είλαη αηειή.
Θέινπκε λα εληζρχζνπκε ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα ζπλεξγαζίεο, γηα
ζπλεηαηξηζηηθή πξνζπάζεηα γηα λα εληαρζνχλ ζε έλα θνηλφ πιαίζην, ψζηε φινη καδί
λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε ηνπ επξσπατθνχ αληαγσληζκνχ.
Καη γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο βεβαίσο πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα
ηελ αγνξά ηερλνγλσζίαο, γηα ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
θεθαιατθήο βάζεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηδίσο πξέπεη
λα αλαβαζκηζζεί ν ξφινο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ ν νπνίνο εγθαηαιείθζεθε απφ ηε Νέα
Γεκνθξαηία.
Έλα επφκελν ζεκείν ηεο πνιηηηθήο καο είλαη ε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ε
δηαβαιθαληθή ζπλεξγαζία. Υξεηάδεηαη ε ελζάξξπλζε θαη ε ελίζρπζε θιαδηθψλ
νξγάλσλ γηα εμαγσγέο. Υξεηάδεηαη ε πιεξνθφξεζε γηα εμσηεξηθέο αγνξέο.
Υξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην πιαίζην εθείλν ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα αληινχλ
φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία κε αγνξέο θαη λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηηο αγνξέο
απηέο. Υξεηάδεηαη λα δψζνπκε εκείο ζηηο εμσηεξηθέο αγνξέο, ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εζσηεξηθή παξαγσγή.
Ο θχξηνο Πξσζππνπξγφο αλαθέξζεθε ζηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο φηη ρξεηάδεηαη κηα
άιιε αληίιεςε γηα ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο, ψζηε λα απνηειέζνπλ θαη απηέο έλα
κνριφ γηα ηελ αλάπηπμε.
αο κίιεζα γηα ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη ζέισ λα πσ θαη δχν ιέμεηο γηα ηελ
απνβηνκεράληζε θαη ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. Ζ Β. Υαιθηδηθή, ε βφξεηα θαη
θεληξηθή Δχβνηα, ν Ννκφο Κνδάλεο, ν Ννκφο Βνησηίαο, ην Λαχξην, ν Ννκφο Αραΐαο,
νη Κπθιάδεο θαη ηδηαίηεξα ε χξνο ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηδηαίηεξεο θξνληίδαο
καο.
ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πέξα απφ ην γεληθφ ζηφρν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ
αλαγθαίνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο, ζέισ λα
ηνλίζσ φηη πξέπεη λα πξνζέμνπκε ην ζέκα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Σν έξγν ηνπ θπζηθνχ
αεξίνπ παξαιακβάλεηαη κε κεγάια πξνβιήκαηα. Σν θφζηνο ηνπ, ιφγσ ησλ αζηνρηψλ
θαη ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, έρεη δηνγθσζεί. Θα πξέπεη λα ππάξμεη
επηηάρπλζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη θξνληίδα γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε
ηνπ αεξίνπ.
ηελ Κνηλφηεηα απνηειεί ζηαζεξή επηινγή ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθνο. Γη' απηφ πξέπεη λα θξνληίζνπκε ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ήπησλ
κνξθψλ ελέξγεηαο κε ηε κέγηζηε θνηλνηηθή ππνζηήξημε. Πξέπεη, επίζεο, ιακβάλνληαο
ππφςε θαη ηηο αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, λα αμηνπνηήζνπκε φζν ην
δπλαηφλ γίλεηαη πεξηζζφηεξν ην ιηγλίηε, ν νπνίνο ππάξρεη ζηε Υψξα.
Καη ηέινο, έλα θεληξηθφ ζεκείν ηεο πνιηηηθήο καο είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ. Κξηηήξηα ζα είλαη ε κεγαιχηεξε πξνζνρή
ζηε ζρέζε θφζηνπο-απφδνζεο, ε απηνηέιεηα, ε δηαθάλεηα, ε πξνψζεζε ηνπ
θνηλσληθνχ ειέγρνπ, ε αληαπφθξηζε ζηηο επηζπκίεο ηνπ θνηλνχ.
ζνλ αθνξά ηελ έξεπλα, ζέισ λα ηνλίζσ ην εμήο: Γελ πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπκε
θαηά ηνλ ίδην ηξφπν λα παξέρνπκε ηα θίλεηξα ζε κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο. Οχηε
πξέπεη λα παξέρνπκε ηα θίλεηξα κφλν γηα πξντφληα πνπ έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο

εκπνξεπζηκφηεηαο. Πξέπεη λα παξέρνπκε ηα θίλεηξα ζε θνηλέο πξνζπάζεηεο
επηρεηξήζεσλ. Πξέπεη λα παξέρνπκε ηα θίλεηξα ζε θιάδνπο νη νπνίνη έρνπλ θαιέο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ
πνιιαπιαζηαζηηθέο, ζεηηθέο επηδφζεηο. Καη βέβαηα, πξέπεη λα θξνληίζνπκε γηα ηε
δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο.
ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, αλαθέξζεθα ήδε ζην ζέκα ηνπ
αληαγσληζκνχ. Θέισ λα ηνλίζσ φηη επηδίσμή καο ζηαζεξή είλαη ε
απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, φπσο κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
παξαπιαλεηηθήο δηαθήκηζεο.
Καη ε Νέα Γεκνθξαηία έδσζε δείγκαηα φηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην εάλ ην θνηλφ
παξαζχξεηαη ή φρη. Θπκίδσ ηηο ξπζκίζεηο γηα ηα παηδηθά παηρλίδηα θαη ηε δηαθήκηζή
ηνπο ζηελ ηειεφξαζε. Θπκίδσ ηηο δηαθεκίζεηο γηα ηα θνιέγηα θαη ηα παλεπηζηήκηα
ηνπ εμσηεξηθνχ. Πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ απηά ηα θαηλφκελα παξαπιάλεζεο ηνπ
θνηλνχ, φπσο πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ θαηλφκελα λνζείαο θαη γη' απηφ ζέινπκε λα
θάλνπκε κία αλαδηνξγάλσζε ζ' φινλ απηφλ ηνλ ηνκέα θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα
θάλνπκε ην θαηαλαισηηθφ θίλεκα έλα θνξέα πξαγκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Καη βεβαίσο ε εμέιημε ησλ ηηκψλ ζα είλαη έλα θεληξηθφ ζεκείν ηεο πξνζνρήο καο. Ζ
πξνζπάζεηα είλαη λα ειέγμνπκε ηηο ηηκέο κε ηνλ αληαγσληζκφ. Καη κνλάρα εθφζνλ κε
ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηηο ζπλελλνήζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ δελ επηηπγράλεηαη ν
έιεγρνο απηφο -παξαηεξνχληαη θαηλφκελα αηζρξνθέξδεηαο θαη εθκεηάιιεπζεο- ζα
επεκβαίλνπκε κέζα ζηα πιαίζηα, ηα νπνία καο δίλεη ε λνκνζεζία.
Σν έξγν ην νπνίν ζαο πεξηέγξαςα, θπξίεο θαη θχξηνη, είλαη απφ ηε θχζε ηνπ έξγν
δχζθνιν θαη απαηηεί πνιχ ρξφλν. Απαηηεί ζπληνληζκφ, απαηηεί ζπλερή πξνζπάζεηα ζε
καθξνρξφληνπο ζηφρνπο. Πξνυπνζέηεη επίζεο θιίκα ζπλαίλεζεο, ζπλεξγαζίαο,
ζπλερή δηάινγν κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ θαη
ζεζκψλ πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν, ηνλ
εθζπγρξνληζκφ.
Θα θάλνπκε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα θαη ζα θάλνπκε επίζεο ηελ πξνζπάζεηα γηα
δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ, ηελ πξνζπάζεηα γηα
θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ πξνζπάζεηα γηα πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία ζ' απηή ηελ
θνηλσλία, γηα λα κελ έρνπλ θακία απηαπάηε νη θχξηνη ηεο Αληηπνιίηεπζεο φηη εκείο
είκαζηε πξαγκαηηθά έλα ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα.
Δπραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ζ θα Μπελάθε έρεη ην ιφγν.
Κχξηε Κνηλνβνπιεπηηθέ Δθπξφζσπε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ην πξσί απ' φ,ηη
γλσξίδεηε δψζαηε έλαλ θαηάινγν βάζεη ηνπ νπνίνπ ζρεκαηίζηεθε ην ελαιιάμ
ζχζηεκα ησλ νκηιεηψλ θαη ην νπνίν ηεξείηαη απηήλ ηε ζηηγκή κε απζηεξφηεηα, φπσο
πξνβιέπεη άιισζηε θαη ν Καλνληζκφο.
ηε ζεηξά ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ είλαη λα κηιήζεη ε θπξία Φαξνχδα-Μπελάθε βάζεη
ηνπ θαηαιφγνπ ηνλ νπνίν εζηείιαηε. Μφιηο ηψξα κνπ ζηείιαηε έλα ζεκείσκα πνπ
δεηάηε λα κηιήζεη ν θ. Αλαγλσζηφπνπινο. Γελ κπνξεί λα γίλεη απηφ. πσο
αληηιακβάλεζηε δελ κπνξεί λα αιιάμεη ε ζεηξά απηήλ ηε ζηηγκή. Δίλαη θαζνξηζκέλε
θαη δελ κπνξεί ηα θφκκαηα λα ελαιιάζζνπλ ηνπο νκηιεηέο αλά πάζα ζηηγκή.
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε, ζέινπκε λα κηιήζνπκε θαη
εκείο.
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, αθήζηε κε λα κηιήζσ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Οξίζηε, έρεηε ην ιφγν.

ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Σν πξσί καδί κε ηνλ θαηάινγν ην κεγάιν, ν
νπνίνο πεξηείρε ηνπο εγγξαθέληεο θαηά ζεηξά, ζαο παξέδσζα έλαλ κηθξφηεξν -φπσο
κνπ εδεηήζε- θαηάινγν, δειαδή πεξηνξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνςεθίσλ
νκηιεηψλ ζε έλα κηθξφηεξν αξηζκφ ππνςεθίσλ νκηιεηψλ. Μεηαμχ απηψλ -θαη αλ δελ
ζθάιισ θαη θαηά ζεηξάλ- πεξηιακβάλεηαη ην φλνκα ηνπ θ. Αλαγλσζηφπνπινπ. Γελ
έθαλα ινηπφλ, θακία απνιχησο παξάβαζε. Γελ ζέισ λα απαζρνιήζσ ην ψκα
πεξηζζφηεξν...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): ηνλ θαηάινγν απηφ δελ έρεηε ην φλνκα
ηνπ θ. Αλαγλσζηφπνπινπ.
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Σν έρνπκε.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Γελ ην έρεηε. Δίλαη ν θ. Κνζθηλάο, ν θ.
Σζηπιάθνο, ε θα Μπελάθε, ν θ. Μπξαηάθνο, ν θ. νχξιαο, ν θ. ηαζφπνπινο, ν θ.
ηνχθαο, ν θ. Μάλνο -πξηλ αθφκα νξηζηεί Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο- ν θ.
Καιαληδάθνο θαη ε θα Κνπηζίθνπ Μαξηέηηα.
Γελ ππάξρεη ην φλνκα ηνπ θ. Αλαγλσζηφπνπινπ. Γελ κπνξεί λα αιιάμεη απηήλ ηε
ζηηγκή ε ζεηξά.
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Γελ πεηξάδεη, δελ ράζεθε ν θφζκνο. Γελ
επηκέλσ, αιιά ιέσ φηη ππάξρεη θαη άιινο θαηάινγνο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Σν Πξνεδξείν έρεη ηνλ θαηάινγν ηνλ
νπνίν δψζαηε. Γελ έρεη άιινλ.
Οξίζηε, θπξία Μπελάθε, έρεηε ηνλ ιφγν.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Κχξηε Πξφεδξε, λνκίδσ φηη ππάξρεη θαη κία
επηζηνιή, ε νπνία κε νξίδεη σο Αλαπιεξσηή Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Τπάξρεη θαη απηή ε επηζηνιή, βεβαίσο.
Πνίνπ δηθαηψκαηνο ή πνίαο ηδηφηεηαο ζέιεηε λα θάλεηε ρξήζε;
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Γηα ην ιφγν απηφ, πξνθεηκέλνπ λα ζαο δειψζσ
πνην δηθαίσκα ζα ρξεζηκνπνηήζσ, ζα ήζεια λα ξσηήζσ αλ πξφθεηηαη λα κηιήζεη ν
θχξηνο Τπνπξγφο ηεο Γηθαηνζχλεο. Βέβαηα δηθαίσκα ηνπ είλαη αλ ζέιεη λα κηιήζεη
θαη φπνηε ζέιεη λα κηιήζεη. Αιιά, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπδήηεζε, δη' πκψλ
ηνλ εξσηψ εάλ πξφθεηηαη λα πάξεη ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Γελ κπνξεί ην Πξνεδξείν λα
ππνρξεψζεη ηνλ θχξην Τπνπξγφ λα πάξεη ηνλ ιφγν φπνηε επηζπκείηε εζείο.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Γελ ζαο είπα λα ηνλ ππνρξεψζνπκε. Απιψο ξσηψ
γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο ζπδήηεζεο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Έρεη εθδειψζεη ηελ επηζπκία λα
κηιήζεη ν θχξηνο Τπνπξγφο.
Οξίζηε, θχξηε Τπνπξγέ, κπνξείηε λα ην δειψζεηε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Κχξηε Πξφεδξε, εγψ, γηα λα
εμππεξεηήζσ θαη ηελ θ. Μπελάθε δέρνκαη λα νκηιήζσ πξψηνο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο ηεο Γηθαηνζχλεο
έρεη ην ιφγν.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, γηα
φζα ηηκεηηθά εί[ε γηα κέλα ν θ. Μεηζνηάθεο ρζέο ην βξάδπ, εθθξάδσ ηε ιχπε κνπ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Αιιά έηζη ν θχξηνο Τπνπξγφο ζα
ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν, γηαηί ζα αλαγθαζηεί λα δεπηεξνινγήζεη, κεηά ηελ θα
Μπελάθε.
πλερίζηε θχξηε Τπνπξγέ.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): ... Καη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ππνδέρζεθε ν θ. Μεηζνηάθεο έλαλ λέν Βνπιεπηή θαη Τπνπξγφ, αιιά θπξίσο γηα έλαλ

άιιν ιφγν. Φηαίσ εγψ βέβαηα, πνπ δελ κπνξψ λα ην μεπεξάζσ αιιά πάληα κε γεκίδεη
κειαγρνιία, ε δηαπίζησζε φηη ππεχζπλνη θαη πνιχπεηξνη δεκφζηνη άλδξεο φηαλ
βξεζνχλ κπξνζηά ζε αληίζεηε πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηάζε, θαηαθεχγνπλ ζηελ
εχθνιε ιχζε. ηελ ακθηζβήηεζε, δειαδή, ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηεο ζπλείδεζεο ησλ
αληηθξνλνχλησλ. Πνηέ δελ πέξαζε άξαγε απφ ην κπαιφ ηνπ θ. Μεηζνηάθε φηη ε
λνκηκνπνίεζε π.ρ. ησλ απζαηξέησλ πνπ επερείξεζε ε θπβέξλεζή ηνπ ήηαλ αληίζεηνη
κε ηνπο φξνπο ηνπ πληάγκαηνο θαη φηη έδηλε ην ηειεπηαίν θηχπεκα ζε φ,ηη απφκεηλε
απφ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο; Σέινο πάλησλ.
ΥΡΖΣΟ ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ: Πνιενδφκνο θαη εζείο;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ! Σν Πξνεδξείν δελ ζα
επηηξέςεη ζε θακία πεξίπησζε δηαθνπέο απφ θακία πιεπξά!
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Ο θαζέλαο, δελ έρεη κφλν ηελ
ηζηνξία ηνπ, είλαη ε ηζηνξία ηνπ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ: Σν ΠΑΟΚ δηαηψληζε απηήλ ηελ
θαηάζηαζε, θχξηε Τπνπξγέ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Κχξηε Εαθεηξφπνπιε, ζαο παξαθαιψ!
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Καη ηψξα ζα αλαθεξζψ ζηε
Γηθαηνζχλε, ζηνλ ηνκέα κνπ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ην δίθαην, ε Γηθαηνζχλε, είλαη πξσηαξρηθή εζληθή
επέλδπζε. Καη ε Κπβέξλεζε ζα απνθαηαζηήζεη θαη ηε δηθαητθή θαη ηελ θνηλσληθή
ηνπο αμία. Σν "έιιεηκκα" δεκνθξαηίαο πνπ εμ αηηίαο ηνπ ζεκεηψζεθε ηα ηειεπηαία
ρξφληα, πξέπεη λα θαιπθζεί. Σαρχηαηα ινηπφλ, ζα θαηαηεζεί ζρέδην λφκνπ ζηε Βνπιή
πνπ ζα απνβιέπεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ζηε
δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο
εκπφδηα, φρη κφλν σο θνξέαο εμνπζίαο, αιιά θαη σο θξαγκφο ηεο εμνπζίαο.
Πξνβιήκαηα βέβαηα ππάξρνπλ θαη ζηελ πνιηηηθή θαη ζηε δηνηθεηηθή Γηθαηνζχλε. Σα
νμχηεξα φκσο πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη βαζηά θξίζε θαη αλαδεηνχλ
άκεζεο ιχζεηο, είλαη εθείλα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απνλνκή ηεο πνηληθήο
Γηθαηνζχλεο θαη ηελ πνηληθή λνκνζεζία.
Χο πξψηε ινηπφλ αλάγθε πξνθχπηεη ε απνθαηάζηαζε, αιιά θαη ε δηεχξπλζε εθείλσλ
ησλ θαλφλσλ πνπ ζα μαλαδψζνπλ ζηε Γηθαηνζχλε ην ραξαθηήξα εμνπζίαο πνπ
πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνζδνθία ηεο πξνάζπηζεο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπο
θξάηνπο-δηθαίνπ.
Άμνλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη:
Ζ απνθαηάζηαζε θαη ε δηεχξπλζε ησλ νπζηαζηηθψλ θαη δηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε. Γειαδή, δηαζθάιηζε ηνπ θπζηθνχ δηθαζηή,
πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ απζαίξεηεο ελέξγεηεο ζην πιαίζην πξναλαθξηηηθψλ
πξάμεσλ. Σηο έρνπκε μεράζεη. Καηνρχξσζε ηνπ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο ηνπο
θαηεγνξνπκέλνπ, απνθαηάζηαζε ησλ εγγπήζεσλ ηεο δίθαηεο δίθεο, θαηνρχξσζε ηνπ
δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο θαη ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ ζπλεγφξνπ-ππεξαζπηζηή.
Καηνρχξσζε ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη θπθινθνξίαο ηδεψλ θαη απφςεσλ θαη,
βέβαηα, ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ. Γηαζθάιηζε ηνπ πνιίηε απφ θάζε θαηαρξεζηηθή
παξέκβαζε ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. Οξζνινγηζηηθή αληηκεηψπηζε θαη πάλησο
πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξπνηληθνπνίεζεο. Ννκνζεηηθή θαηνρχξσζε ησλ
ζπιινγηθψλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ.
Έλα κέηξν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη ε ζχληαμε λένπ Κψδηθα
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. Γελ γίλεηαη ηίπνηα κε ηηο κέρξη ηψξα αιιαγέο θαη
ηξνπνπνηήζεηο. Έρσ ηελ ηηκή λα πιεξνθνξήζσ ην ψκα φηη επηηξνπή ππφ ηελ
πξνεδξία ηνπ θαζεγεηή Γηάλλε Μαλσιεδάθε αλαιακβάλεη ην βαξχ απηφ έξγν. Ζ

επηηξνπή απηή πνπ ζα εδξεχεη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο ζα παξαδψζεη
γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ην ζρέδηφ ηεο ζηνπο δηθαζηέο, ζηα παλεπηζηήκηα, ζηηο
λνκηθέο ζρνιέο θαη ζην δηθεγνξηθφ θφζκν κέζα ζε έλα ρξφλν.
Πξηλ απν ηελ νινθιήξσζε φκσο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα
κέηξα. Γειαδή πξέπεη λα γίλεη άκεζε θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ εθείλσλ πνπ
δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο αιινίσζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ-δηθαηνθξαηηθνχ
ραξαθηήξα ηεο δηθαηνζχλεο.
Ζ θαηάξγεζε ηνπ πεξηβφεηνπ ηξνκνλφκνπ είλαη εμππαθνπφκελε ππνρξέσζε ηεο
θπβέξλεζεο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο απηήο ηεο Υψξαο. Ο λφκνο απηφο αληηκεηψπηζε
ηελ ειιεληθή θνηλσλία σο θνηλσλία ππφπησλ φηαλ ε αληίδξαζε ζηε βία θαη ζην
έγθιεκα είλαη θνηλή ζηάζε φισλ ησλ παξαηάμεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ ιανχ καο.
ιεο νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1941/91 θαη ηνπ λφκνπ 2145/93 -ηνπ πεξίθεκνπ
πνιπλνκνζρεδίνπ ην νπνίν ζα ζπκφζαζηε εζείο- πνπ θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηελ
δηεμαγσγή δίθαηεο δίθεο, θαηαξγνχληαη.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).
Καζηεξψλεηαη πιήξεο πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ηεο θάζε κνξθήο επηθνηλσλίαο θαη
γηα πξψηε θνξά -θαη απηφ ην θάλεη πξψηα ε θπβέξλεζε γηαηί ην δεηνχζε πάληνηε ε
αληηπνιίηεπζε, ε νπνία ην μερλνχζε φηαλ γηλφηαλ θπβέξλεζε- θαηαξγείηαη ε δηάηαμε
γηα πεξηχβξηζε αξρήο πνπ είλαη πάγην αίηεκα ηνπ λνκηθνχ θφζκνπ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).
Αλακνξθψλνληαη θπζηθά θαη νη δηαηάμεηο ηνπ αδηθήκαηνο ηεο δηαζπνξάο ςεπδψλ
εηδήζεσλ θαη δηέγεξζεο ησλ πνιηηψλ ζε ακνηβαία δηρφλνηα.
Μεηά ηε ιήςε ησλ άκεζσλ απηψλ κέηξσλ, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ
ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο,
ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ σθξνληζηηθνχ Κψδηθα θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο
ζρεδίνπ πνπ ην έρεη εηνηκάζεη ε πξνθάηνρνο, ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γηθαίνπ
Αλειίθσλ, ζηελ θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ πνηληθψλ λφκσλ γηα ηνλ Σχπν θαη ζην
δεκνθξαηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ζηελ εθθαζάξηζε θαη
απνπνηληθνπνίεζε ζεηξάο κηθξνπαξαβάζεσλ.
ζνλ αθνξά ηψξα ην ρψξν ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, επείγνπζεο ξπζκίζεηο
είλαη ε λέα θαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο λέσλ δηθαζηψλ, ε ίδξπζε ρνιήο Γηθαζηψλ ζηελ νπνία ζα θνηηνχλ
πηπρηνχρνη λνκηθψλ ζρνιψλ -θαηά ην πξφηππν ηεο Γαιιηθήο Δζληθήο ρνιήο
Γηθαηνζχλεο-, ε δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ δηθαζηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ
ππαξρφλησλ κεραληζκψλ, ε λνκνζεηηθή ηππνπνίεζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ
ζχκθσλα κε ηα νπνία δηελεξγνχληαη νη ηνπνζεηήζεηο, νη κεηαζέζεηο, νη ρνξεγήζεηο
εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ θαη νη πξναγσγέο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Μεηαζέζεηο
εθηφο ησλ πεηζαξρηθψλ δελ ζα είλαη δπλαηέο πηα πξηλ απν ηελ πάξνδν νξηζκέλνπ
ρξφλνπ.
ΠΤΡΟ ΚΑΛΟΤΓΖ: Πεηζαξρηθέο αγσγέο ζα αζθήζεηε;
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Πεξηκέλεηε, θχξηε ζπλάδειθε.
Θα γίλεη θαζηέξσζε ελφο βαζκνχ δεκνζηφηεηαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ δηθαζηηθψλ
ζπκβνπιίσλ, -ίζσο κε ηελ παξάζηαζε σο αθξναηψλ θαη κφλν δχν εθπξνζψπσλ απν
ηελ θαηεγνξία θαη ην βαζκφ ησλ θξηλνκέλσλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, αληηκεηψπηζεο
ζε λέεο βάζεηο ηεο αλάδεημεο ησλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ κεγάισλ
δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εηζαγγειηψλ, απφιπηνο ζεβαζκφο ηεο αξρήο ηνπ θπζηθνχ
δηθαζηή πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε ησλ πνηληθψλ ηκεκάησλ θαη γελίθεπζε
ηνπ κέζνπ ηεο θιήξσζεο ζηηο πνηληθέο δίθεο ρσξίο εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).

Αθφκε ζα γίλεη θαζηέξσζε λέαο ηερληθήο θιεξψζεσλ ζπκβνπιίσλ δηθαζηεξίσλ,
δηθαζηψλ πνπ ζα πείζεη ηνλ θαζέλα πέξα απν θάζε ακθηβνιία γηα ηε γλεζηφηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο.
ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ: Πψο ζα γίλεη απηφ;
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Θα ην δείηε, θχξηε ζπλάδειθε.
Θα γίλεη ξχζκηζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο επηζεψξεζεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ησλ
δηθαζηψλ. Οη πιεηνςεθνχζεο θαη κεηνςεθνχζεο γλψκεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
δηθαζηηθέο απνθάζεηο πξέπεη επηηέινπο λα είλαη επψλπκεο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).
Ζ πξνζσπηθή επζχλε ηνπ δηθαζηή δελ κπνξεί λα δηαρέεηαη ζε κία ζνιή θαη
απξνζδηφξηζηε ζπιινγηθφηεηα πνπ δεκηνπξγεί ηφζν ε θαηλνκεληθή νκνθσλία, φζν
θαη ε αλψλπκε κεηνςεθία.
Σέινο, αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηθεγνξηθνχ ιεηηνπξγήκαηνο, βαζηά κειέηε ζε
ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ λνκηθψλ ζπνπδψλ ηεο
Υψξαο καο. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο απνβιέπεη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο
δηθεγνξηθνχο ζπιιφγνπο ηεο Υψξαο γηα ηελ αλεχξεζε ησλ πιένλ πξφζθνξσλ
ιχζεσλ.
Ζ θαηάζηαζε ζηηο θπιαθέο είλαη πξνβιεκαηηθή θαη ην μέξνπκε φινη. Ζ Κπβέξλεζε
ζα εμαληιήζεη θάζε πξνζπάζεηα γηα εμαζθάιηζε αλζξψπηλεο δηαβίσζεο θαη ηαηξηθήο
πεξίζαιςεο ησλ θξαηνπκέλσλ. Παξάιιεια ζα εμεηάζνπκε ηε δπλαηφηεηα
απνθπιάθηζεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θξαηνπκέλσλ θαη ζα ιάβνπκε νπζηαζηηθά
κέηξα γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ
απνθπιαθηδνκέλσλ, αθνχ ηφζα πξνγξάκκαηα θαη ηεο ΔΟΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα κέρξη ζήκεξα.
Ζ ππφζεζε Γεκήηξε Σζνβφια αληηθαηνπηξίδεη ηε βαζηά θξίζε ησλ ζεζκψλ πνπ
πέξαζε ε Υψξα αλάκεζα ζηελ Κπβέξλεζε, ζην Κνηλνβνχιην θαη ζηε Γηθαηνζχλε. Ζ
πξνζπάζεηα ζπίισζήο ηνπ δελ θαηάθεξε λα ην ζίμεη σο δεκφζην άλδξα θαη ε
απνθαηάζηαζή ηνπ είλαη θαη αλαζηήισζε ηνπ θχξνπο ησλ ζεζκψλ ηεο δεκνθξαηίαο
καο θαη ηεο πίζηεο ησλ πνιηηψλ ζ' απηνχο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ηφρνο θαη φξακα θάζε θνηλσλίαο δελ κπνξεί παξά λα είλαη ε νπζηαζηηθή
δηθαηνζχλε, ην δίθαην δειαδή πνπ ηφζν ην μερλάκε πνπ είλαη ν αζθαιέζηεξνο θαη
κνληκφηεξνο ζπλεθηηθφο ηζηφο ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ην δίθαην ζα καο μαλαδψζεη καδί
κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ην αίζζεκα φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα
θάλνπκε ζπζίεο γη' απηήλ ηελ Κνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθνπκε. αο επραξηζηψ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Ζ θα Μπελάθε-Φαξνχδα έρεη ην ιφγν.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη παξαθνινπζήζακε
κε πνιιή πξνζνρή απφ ηε κία κεξηά ηελ νιηγφινγε ζηα ζέκαηα δηθαηνζχλεο αιιά
πνιχ απνθαιππηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηελ
πξνεγνπκέλσο παξνπζηαζζείζα ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο.
Καη δελ ζα εδίζηαδα επί ησ αθνχζκαηη ησλ φζσλ εμέζεζε θαη ησλ πξνζέζεσλ πνπ
παξνπζίαζε λα πσ γηα αξθεηά απφ απηά "ζσζηά πξνρσξείηε" γηαηί θαη εκείο ηα
είρακε μεθηλήζεη θαη ήηαλ ζέκα ρξφλνπ γηα λα ζπκπιεξσζνχλ...
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Θα παξαθαιέζσ λα θάλεηε απφιπηε
εζπρία γηα λα αθνπζηνχλ φινη νη νκηιεηέο ειεχζεξα θαη αλεκπφδηζηα.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: ... εάλ νη πξψηεο δέθα εκέξεο ιφγσλ θαη έξγσλ
ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο δελ βξηζθφληνπζαλ ζε θξαπγαιέα αληίζεζε κε

φζα σξαηνπνηεκέλα καο παξνπζίαζε πξν νιίγνπ, αλ πξαγκαηηθά δελ εθκεδέληδαλ θαη
δελ δηέςεπδαλ ηηο φπνηεο θαιέο πξνζέζεηο ήζειε λα παξνπζηάζεη.
Βεβαίσο γηα πνιινζηή θνξά αθνχζακε ηα πεξί παιηλνξζψζεσο ησλ ζεζκψλ, πεξί
ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη βεβαίσο εκεηδηάζακε κε ην ζπλερψο
επαλαιακβαλφκελν ξεθξέλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Μεηαμηθνχ λφκνπ πεξί Σχπνπ θαη
γηα ηελ πεξηχβξηζε αξρήο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη, ήζαζηαλ νθηψ ρξφληα ζηελ εμνπζία κε ηνλ ίδην Μεηαμηθφ λφκν
θαη δελ ηνικήζαηε λα ηνλ ζίμεηε. Καη ηελ πεξηχβξηζε ηεο αξρήο απιψο ηελ
βειηηψζαηε. Δίλαη ινηπφλ δπλαηφλ λα επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα ηξνπάξηα;
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Κπξία Μπελάθε, αλ κνπ επηηξέπεηε θαη αλ ν
Πξφεδξνο ζπκθσλεί, ζα ήζεια λα θάλσ κηα κηθξή παξαηήξεζε.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Παξαθαιψ.
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Δγψ θαηέζεζα πξφηαζε λφκνπ γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο πεξηπβξίζεσο αξρήο θαη εηζεγεηήο πνπ απέξξηςε ηελ πξφηαζε απηή,
ήηαλ ν εζληθφο δηθαζηήο θ. Νηεγηάλλεο θαη λνκίδσ φηη πξνήδξεπε ν θ. Βεξπβάθεο.
Έηζη απέξξηςαλ ηελ πξφηαζή κνπ γηα ηελ θαηάξγεζε πεξηπβξίζεσο αξρήο.
Δπαλέξρνληαη ινηπφλ ηψξα ζε εθείλν πνπ εκείο πξψηνη είρακε πξνηείλεη.
(Θφξπβνο θσλέο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΣΗΦΑΡΑ(Τπ. Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο): Γηαηί δελ ην θάλαηε φηαλ
ήζαζηε Τπνπξγφο;
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Πέξαζα ηφζα πνιιά λνκνζεηήκαηα, πνπ ηα
γλσξίδεηε. Καη απηφ είλαη θαηαηεζεηκέλν.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): ια απηά δηαπηζηψλνληαη απφ ηα
Πξαθηηθά θαη απφ ην αξρείν.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Κχξηε Καλειιφπνπιε, δελ απνξψ γηαηί απεξξίθζε
απφ ην ΠΑ.Ο.Κ. Απεξξίθζε γηα λα κπνξεί ζε θάζε πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο, φπσο
έθαλε ην '81 θαη ην '85 λα καο μαλακηιάεη είηε γηα ηνλ Μεηαμηθφ λφκν είηε γηα ηελ
πεξηχβξηζε αξρήο είηε γηα ηελ ηξνκνθξαηία. Γελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ην ΠΑ.Ο.Κ.
Καη ζην ηειεπηαίν ζα έξζσ κάιηζηα πνιχ απνθαιππηηθά.
Μαο νκίιεζαλ πεξί απνθαηαζηάζεσο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε
θαη ζηε Γηθαηνζχλε. Πνηνη, θχξηνη ζπλάδειθνη; Απηνί πνπ θαηήξγεζαλ ην Ννκηθφ
πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο; Απηνί πνπ απνδπλάκσζαλ νπζηαζηηθά ηνλ έιεγρν ησλ
δαπαλψλ κε ηελ απνδπλάκσζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, φηαλ απφ ην 85 έσο ην 87
δελ ππήξρε νχηε πξνιεπηηθφο νχηε θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο θαη ην 1998 απέζπξαλ θαη
ηνπο Παξέδξνπο απφ ηα Τπνπξγεία; Δθείλνη πνπ απέιπζαλ ηνπο επί ζεηεία
δηθεγφξνπο, νη νπνίνη φινη δηθαηψζεθαλ, ή εθείλνη πνπ θαηήξγεζαλ ηα
ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα θαη έβαιαλ δνηέο δηνηθήζεηο;
Οκίιεζε ν θχξηνο Τπνπξγφο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη γηα λέν νξγαληζκφ ησλ
δηθαζηεξίσλ. Αλέθεξε θαη γηα θαηάξγεζε ησλ πνηληθψλ ηκεκάησλ. Αιιά πνηνη ήηαλ
εθείλνη πνπ εςήθηδαλ ηνλ νξγαληζκφ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ 1989, ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν
θ. Μαγθάθεο ν πξψελ Τπνπξγφο ζαο Γηθαηνζχλεο, ηνλ ραξαθηήξηζε σο "πξντφλ
λνζεξψλ εγθεθάισλ";
Αιιά γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ φζσλ ιέηε, δελ ρξεηάδεηαη λα πάκε ζην
παξειζφλ. Απηφ ηειείσζε. Αο δνχκε ηη ζπλέβε ηηο πξψηεο 10 κέξεο ηεο
δηαθπβέξλεζεο απηήο ηεο Υψξαο, γηα λα θαηαιάβνπκε θαη λα εθηηκήζνπκε ηελ
αμηνπηζηία ησλ φζσλ καο εμέζεζε ν θχξηνο Τπνπξγφο ηεο Γηθαηνζχλεο.
Απνηειεί πξαγκαηηθά κηα εληππσζηαθή ζχκπησζε ην φηη ε κνλαδηθή κέξηκλα κε
έξγα θαη ιφγηα ελ ζρέζεη κε ηε δηθαηνζχλε, ηηο 10 πξψηεο απηέο κέξεο, θαη ην πξψην
κέιεκα ηνπ θπξίνπ Τπνπξγνχ, ήηαλ ην ζέκα ηεο ηξνκνθξαηίαο. Καη δηεξσηψκαη,

θχξηνη ζπλάδειθνη, πνην ζχλδξνκν δηαθαηέρεη ην ΠΑ.Ο.Κ., πνην ζχκπιεγκα
δηαθαηέρεη απηήλ ηελ νξγάλσζε, απηφ ην θφκκα...
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο).
(Θφξπβνο, θσλέο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ).
Πνην ζχκπιεγκα θαηαδηψθεη ην ΠΑΟΚ;
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ -θσδσλνθξνπζίεο).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ, εζπρία.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Πνην ζχκπιεγκα θαηαδηψθεη ην ΠΑΟΚ, ψζηε
κφιηο αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία λα θάλεη εχθνιε ηε δσή ζηνπο ηξνκνθξάηεο; Γηαηί ηη
ζεκαίλεη, θχξηνη ζπλάδειθνη...
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ εζπρία, θχξηνη ζπλάδειθνη.
Έλα άιιν χθνο θαη ρακειφηεξνη ηφλνη ζα ήηαλ θαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε απηή,
θπξία Μπελάθε.
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ).
Παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη, καο αθνχεη νιφθιεξνο ν Διιεληθφο Λαφο. Αθήζηε
ηελ θπξία Μπελάθε λα αγνξεχζεη.
ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ(Τπ. Δξγαζίαο): Γελ κπνξεί λα ζπθνθαληεί ε
θπξία Μπελάθε. Γηα πνην ζχλδξνκν κηιά;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ κε δηαθφπηεηε.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Γηαηί, θχξηνη ζπλάδειθνη, δελ έρεηε ηελ ςπρξαηκία
λα αθνχζεηε ηη είπαηε θαη ηη θάλαηε κφιηο αλαιάβαηε ηελ εμνπζία; Τπνζρεζήθαηε
θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ ηξνκνθξαηία θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, θάηη πνπ
δηαζέηνπλ φιεο νη Δπξσπατθέο ρψξεο. Καη κε απξνθάιππηεο παξεκβάζεηο ν Τπνπξγφο
ηεο Γηθαηνζχλεο πξνζπάζεζε λα επεξεάζεη ηε Γηθαηνζχλε, φηαλ εθθξεκνχζε ε
αίηεζε απνθπιάθηζεο γλσζηνχ ηξνκνθξάηε ραξαθηεξηζκέλνπ σο επηθίλδπλνπ.
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ -θσδσλνθξνπζίεο).
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ(Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο): Παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΜΟΥΟ ΓΗΚΟΝΟΓΛΟΤ:Υσξίο ζηνηρεία, ηνλ απνθαιείηε ηξνκνθξάηε;
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Κχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ. Θα
αλαγθαζηψ λα ιάβσ κέηξα. Να κελ θαηαρσξνχληαη νη δηαθνπέο.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Θέιεηε λα αθνχζεηε ηη έγηλε αθξηβψο;
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Παξαθαιψ πνιχ, καο παξαθνινπζεί
νιφθιεξνο ν Διιεληθφο Λαφο.
Κπξία Μπελάθε, παξαθαιψ επηφηεξνπο ηφλνπο.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Μα απηφο είλαη ν ζθνπφο ζαο, θχξηνη ζπλάδειθνη;
Να κελ πιεξνθνξεζεί ν Διιεληθφο Λαφο θαη λα κελ εθηηκήζεη ηε ζηάζε ζαο;
Αθνχζηε κε ςπρξαηκία. Αθνχζηε δεδνκέλα.
ΜΟΥΟ ΓΗΚΟΝΟΓΛΟΤ:...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Παξαθαιψ θχξηε ζπλάδειθε. Να κε
θαηαρσξεζεί θακία δηαθνπή.
πλερίζηε, παξαθαιψ.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Πεξηκέλσ λα εξεκήζνπλ, θχξηε Πξφεδξε.
Αθνχζηε ινηπφλ. ηηο 16 Οθησβξίνπ ν θχξηνο Τπνπξγφο Τγείαο επηζθέπηεηαη ην
γλσζηφ θπθηνχιε ζην λνζνθνκείν θαη δειψλεη φηη ζεσξεί ηελ θαηάζηαζή ηνπ
θξίζηκε. Απηφ θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα ην ςέμεη θαη ζα επρφκνπλ ζε θάζε
πεξίπησζε απεξγίαο πείλαο θξαηνπκέλνπ ν θχξηνο Τπνπξγφο Τγείαο, λα κεηαβαίλεη
θαη λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Αιιά έρεη θαη ζπλέρεηα ην πξάγκα.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο)

Τπάξρεη κάιηζηα θαη έλα πξφζθαην δεδνκέλν γηα θάπνηνλ άιιν θξαηνχκελν πνπ ζα
ζαο ηνλ αλαθέξσ κεηά θαη ζα πεξηκέλσ λα δσ αλ ν θχξηνο Τπνπξγφο Τγείαο, ν
θχξηνο Τπνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο θαη ν θχξηνο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, ζα
ζπκπεξηθεξζνχλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ζπκπεξηθέξζεθαλ ελ ζπλερεία γηα ηελ
ίδηα πεξίπησζε.
(Θφξπβνο δηακαξηπξίεο)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Παξαθαιψ, θχξηνη ζπλάδειθνη, έρνπκε
νκαιή ζπδήηεζε κέρξη ζηηγκήο, αο κελ ηελ νμχλνπκε. Πάκε πξνο ην ηέινο απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο, βνεζήζηε φινη λα πάεη νκαιά. Έρνπκε ρξένο λα ηεξήζνπκε ηελ ηάμε.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Δληάμεη θχξηε Πξφεδξε, επεβιήζε ε ηάμε δε
ρξεηάδεηαη άιιν.
ηηο 19.10.93 ν θχξηνο Τπνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο ν θ. Παπαζεκειήο, αλαθνηλψλεη
επηζήκσο φηη απφ ηνπο θαθέινπο ηεο Αζηπλνκίαο, δειαδή απφ ηελ αζηπλνκηθή
πξναλάθξηζε, δελ πξνθχπηνπλ ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία θαηά ηνπ Δπακεηλψλδα
θπθηνχιε. Με ηνλ αζηπλνκηθφ θάθειν λα βξίζθεηαη θαη λα είλαη ελζσκαησκέλν
ζηε δηθνγξαθία ηνπ αλαθξηηή, είλαη πνηέ δπλαηφλ, θχξηνη ζπλάδειθνη, Τπνπξγφο ηεο
Κπβέξλεζεο, λα απνθαίλεηαη φηη απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο θαθέινπο δελ πξνθχπηνπλ
ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία, φηαλ ε ππφζεζε εθθξεκεί ζηνλ αλαθξηηή;
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Δπηθξαηεί εξεκία απηή ηε ζηηγκή. Γελ
ζαο αξέζεη;
ΜΟΥΟ ΓΗΚΟΝΟΓΛΟΤ:...
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Κχξηε Γηθφλνγινπ ζαο παξαθαιψ δε
γίλεηαη δηάινγνο θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Δληάμεη θχξηε Πξφεδξε πξνρσξψ.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Απεπζχλνκαη ζην ψκα, θπξία
Μπελάθε.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Θα ηα αθνχζνπλ νη θχξηνη ζπλάδειθνη είηε ζέινπλ
είηε δε ζέινπλ. Θα ηα αθνχζεη θαη ν Διιεληθφο Λαφο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Παξαθαιψ, θπξία Μπελάθε, λα
ζπλερίζεηε ην ιφγν ζαο κε θάπνην επηφηεξν ηφλν ηεο θσλήο ζαο. Καη δελ είλαη
αλάγθε λα πξνζσπνπνηνχκε ηε ζπδήηεζε.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:πλερίδσ, θχξηνη ζπλάδειθνη.
ηηο 20.10.93 θαη ελψ εθθξεκεί αθφκα ε απφθαζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ
επξφθεηην λα απνθαζίζεη επί ηεο πξνζθπγήο ηνπ θπθηνχιε κε αίηεκα ηελ
απνθπιάθηζή ηνπ γηα ιφγνπο πγείαο, ν θχξηνο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, πνπ θφπηεηαη
γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο πξνζσπηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ δηθαζηψλ απεπζχλεη πξνο ηνπο δηθαζηέο ηελ εμήο
παξαίλεζε: "Τπνρξέσζε ηνπ δηθαζηή σο αλζξψπνπ είλαη λα εθηηκήζεη θαη ηνλ
παξάγνληα πγεία, θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο δηθαζηηθήο ηνπ θξίζεο". Σν αθήλσ ζηε
δηθή ζαο εθηίκεζε, θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη ηνπ Διιεληθνχ Λανχ αλ κία ηέηνηα
παξέκβαζε Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, δελ απνηειεί θαηάθσξε παξαβίαζε θαη γηαηί;
Γηα έλα ραξαθηεξηζκέλν απφ ηε δηθαηνζχλε επηθίλδπλν ηξνκνθξάηε.
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Παξαθαιψ, λα θξαηήζεηε ηελ
ςπρξαηκία ζαο, θχξηνη ζπλάδειθνη.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Σαπηφρξνλα φκσο δειψλεη ν θχξηνο Τπνπξγφο
Γηθαηνζχλεο θαη ηελ θαηάξγεζε, ιέεη, ηνπ ηξνκνλφκνπ θαη φιεο ηηο εηδηθέο
δηαδηθαζίεο γηα ηε δίσμε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Θα έρεη φκσο μεράζεη ηη αθξηβψο είπε ν

θ. Παπαλδξένπ φηαλ ζπδεηνχζε κε ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Γεκνθξαηίαο.
ΠΡΟΔΓΡΔΤΧΝ (Παλαγηψηεο Ν. Κξεηηθφο):Παξαθαιψ, θπξία Μπελάθε, λα
νινθιεξψζεηε ηελ αγφξεπζή ζαο.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ:Έρσ 15 ιεπηά, θχξηε Πξφεδξε γηαηί είκαη
Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ).
Ξέραζε, ινηπφλ, ηη έιεγε ν θ. Παπαλδξένπ θαηά ηε ζπλνκηιία ησλ Πξσζππνπξγψλ,
πνπ είλαη επίζεκα θαηαγεγξακκέλε ζηα Πξαθηηθά; Λέεη ν θ. Παπαλδξένπ:"Κνίηαμε
λα πσ θάηη Κψζηα" -απεπζχλεηαη ζηνλ θ. Μεηζνηάθε- "Δθφζνλ επεηξάπε θαη είλαη
ιάζνο ε δεκνζίεπζε θεηκέλσλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, απφ εθεί πήγακε ζε
ιάζνο πνξεία". πλερίδεηαη ε ζπδήηεζε θαη ιέεη πάιη ν θ. Παπαλδξένπ ζηνλ θ.
Μεηζνηάθε, πνπ επέκελε φηη έπξεπε λα ςεθηζζεί ν λφκνο: "Γελ κπνξεί λα πεξάζεη
έλαο ηέηνηνο λφκνο γηα λα απαγνξεπζεί ε δεκνζίεπζε;" Μεηζνηάθεο: "Ναη, λα
απαγνξεπζεί ε δεκνζίεπζε. Φισξάθεο:Να ην δνχκε. Παπαλδξένπ:Γηφηη απηνί....
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Θα ζαο παξαθαιέζσ λα ηειεηψζεηε.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Έρσ 15 ιεπηά, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο):ρη, έρεηε 10 ιεπηά θαηά ηνλ Καλνληζκφ.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Δίκαη Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο):Έρεη ππνινγηζζεί ν ρξφλνο. Αθξηβψο σο
Κνηλνβνπιεπηηθή Δθπξφζσπνο απηήλ ηε ζηηγκή θάλεηε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ
δεθαιέπηνπ.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Κχξηε Πξφεδξε, κε δηαθφπηεηε ζην ζεκείν πνπ ζα
δηάβαδα ηη ζα έιεγε ν θ. Παπαλδξένπ ζηνλ θ. Μεηζνηάθε; Γηα φλνκα ηνπ Θενχ!
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κπξία Μπελάθε, ζε εζάο απεπζχλνκαη. Θα
παξαθαιέζσ λα ζεβαζηείηε ηνλ Καλνληζκφ θαη ηε Βνπιή. Παξαθαιψ λα
νινθιεξψζεηε ζε έλα ιεπηφ.
ΑΝΝΑ ΜΠΔΝΑΚΖ-ΦΑΡΟΤΓΑ: Καη ηειεηψλεη ν θ. Παπαλδξένπ: "Γηφηη απηή
θπξίσο ηε δεκνζίεπζε θάλνπλ θαη ζθνηψλνπλ αλζξψπνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο
δεκνζηεχζεσο. Δάλ δελ ππήξρε ε δεκνζίεπζε δελ ζα ππήξρε θαη ελδηαθέξνλ".
Γη' απηφ ην λφκν, θχξηνη ζπλάδειθνη, κάρεζζε θαη απηφ ην λφκν ζέιεηε λα
θαηαξγήζεηε. Δγψ δελ ζα αληηηαρζψ ζηηο πξνζέζεηο ζαο, αιιά είλαη πνηέ δπλαηφλ,
θχξηνη ζπλάδειθνη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε απηέο ηηο παξεκβάζεηο λα επηβάιεηε ηηο
ζειήζεηο ζαο; Καη γηα πνηνπο, θχξηνη ζπλάδειθνη; Γηα έλα πησρφ εγθιεκαηία ή γηα
ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ηξνκνθξάηεο;
Καη ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ, θχξηε Τπνπξγέ ηεο Γηθαηνζχλεο, γηαηί θαιέζαηε ζην
γξαθείν ζαο ηνλ αλαθξηηή ηνπ θπθηνχιε; Ήζεια λα ήμεξα, ήηαλ γηα λα
ελεκεξσζείηε γηα ηε δηθνγξαθία;
(Φσλέο-δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο).
Δίλαη πνηέ δπλαηφλ απηφ λα γίλεηαη απφ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο;
Κχξηνη ζπλάδειθνη, δπζηπρψο ν ρξφλνο δελ κνπ επηηξέπεη λα ζρνιηάζσ ηα άιια
ζέκαηα πνπ έζημε ν θχξηνο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, δειαδή ηελ αλάθιεζε ησλ
εξσηεκάησλ θαη ησλ δηαγσληζκψλ. Θεσξψ φκσο επηπρέο φηη θαη κε ηα δείγκαηα πνπ
έδσζα, έδσζα έλα δείγκα ηνπ πνηα είλαη ε πνιηηηθή πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί
ζηε Γηθαηνζχλε θαη κάιηζηα απφ έλα ηέσο αλψηαην δηθαζηηθφ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο).
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΡΤΒΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Οξίζηε, θχξηε Βεξπβάθε έρεηε ην ιφγν γηα
λα εμεγήζεηε ζε ηη ζπλίζηαηαη ην πξνζσπηθφ ζέκα.

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΡΤΒΑΚΖ: Κχξηε Πξφεδξε, φπσο άθνπζε ε Βνπιή, ν θ.
Καλειιφπνπινο δηαθφπηνληαο ηελ θπξία Μπελάθε είπε φηη εηζεγείην ηελ θαηάξγεζε
ηνπ λφκνπ πεξί πεξηπβξίζεσο αξρήο θαη ν θ. Νηεγηάλλεο ηνλ αληέθξνπζε, κε εκέλα
Πξνεδξεχνληα. Γελ μέξσ ηη αθξηβψο ελλννχζε. Δίλαη αθαηαλφεην απηφ πνπ είπε.
Αιιά απηφ ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθφ εξσηεκαηηθφ είλαη φηη ν θ. Καλειιφπνπινο, σο
Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο είρε ηελ επρέξεηα
λα θαηαξγήζεη ην λφκν πεξί πεξηπβξίζεσο αξρήο. Γηαηί δελ ην έθαλε;
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Καλειιφπνπιε, αθήζηε λα
απνθαλζεί πξψηα ην Πξνεδξείν αλ ππάξρεη πξνζσπηθφ ζέκα.
Γελ λνκίδσ φηη ππάξρεη πξνζσπηθφ ζέκα.
ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, θαη' αξρήλ δελ έζημα ηνλ θ.
Βεξπβάθε, αληηζέησο είπα φηη πξνήδξεπε ηεο επηηξνπήο. Σίπνηε άιιν. Δηζεγεηήο ηνπ
ΠΑΟΚ ήηαλ ν θ. Νηεγηάλλεο, ν νπνίνο απέξξηςε ηελ πξφηαζε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ην
ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Οξίζηε θχξηε Κνπβειάθε, έρεηε ην ιφγν.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Θα δψζσ κηα δηεπθξίληζε ζε θάηη
πξαγκαηηθφ, ην νπνίν επηθαιέζζεθε ε θπξία Φαξνχδα πξηλ απφ ιίγν. Δίπε φηη
εθάιεζα ηνλ αλαθξηηή ηνπ θπθηνχιε ζην γξαθείν κνπ.
Γελ είλαη αθξηβέο, θπξία Μπελάθε. Ο θ. Βαδένο πξάγκαηη είλαη κέινο θαίλεηαη -εγψ
δελ ην ήμεξα- ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο Γηθαζηψλ θαη Δηζαγγειέσλ, πνπ κε
επηζθέθζεθαλ φινη ζην γξαθείν κνπ θαη φηαλ έθπγαλ ...
ΑΝΣΧΝΗΟ ΦΟΤΑ: Μφλνο ηνπ ήηαλ;
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Ήηαλ καδί κε ηνλ θ. Κσζηάθν θαη
φια ηα κέιε ηνπ Γ..
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζαο παξαθαιψ.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Δθεί, θχξηε Πξφεδξε, έγηλε βέβαηα
ε έθθιεζε ηελ νπνία έθαλα θαη δεκφζηα, φηη δελ είλαη δπλαηφλ απφ άλζξσπν, θαη
άλζξσπν δηθαζηή, λα κε ιεθζεί ππφςε φηη ππάξρεη θίλδπλνο δσήο ή κφληκσλ βιαβψλ
ζε έλαλ ππφδηθν. Σν ιέσ αλνηθηά κέζα ζηε Βνπιή.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ)
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο)
ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ: Ζ δηθνλνκία ην ιέεη, εζείο ζα ην
ππνδείμεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Εαθεηξφπνπιε, ζαο παξαθαιψ .
ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη εμσλνκηθά απηά, θχξηε Πξφεδξε.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): αο παξαθαιψ λα ζεβαζηείηε ηε Βνπιή πνπ
είζηε κέιε ηεο. Έηζη ζα ζεβαζηείηε θαη ηνλ εαπηφ ζαο. Παξαθαιψ θακία δηαθνπή.
Οξίζηε, θχξηε Τπνπξγέ, ζπλερίζηε.
ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Κχξηνη ζπλάδειθνη, ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο ζα ηα αθνχζεηε.
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κακία δηαθνπή παξαθαιψ.
ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΡΑΣΑΚΟ: Γελ κπνξεί λα ιέγνληαη απηά ηα πξάγκαηα...
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Μπξαηάθν, ζαο παξαθαιψ θαζήζηε
θάησ. Καζήζηε θάησ.
Οξίζηε, θχξηε Τπνπξγέ.

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑΚΖ (Τπ. Γηθαηνζχλεο): Κχξηε Πξφεδξε, είλαη θαλεξφ φηη ε
Πνιηηεία, ηεο νπνίαο εηθφλα ζέιεζε λα καο δψζεη ε θπξία Μπελάθε είλαη κηα
Πνιηηεία κίδεξε, ζηελφθαξδε, απηαξρηθή, κφλν ηηκσξνχζα, νπδέπνηε ζπληξέρνπζα
θαη γη' απηφ αλειεχζεξε.
Ζ θνηλσλία θαη ε πνιηηεία πνπ αληηπξνζσπεχνπκε εκείο είλαη Πνιηηεία αλεθηηθή,
πνιπθσληθή, ζπλαηλεηηθή θαη γη' απηφ ηειηθά δεκνθξαηηθή.
(Υεηξνθξνηήκαηα απν ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θ. Ρνθφθπιινο, σο Κνηλνβνπιεπηηθφο
Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ έρεη ην ιφγν.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη φισλ ησλ πηεξχγσλ ηεο
Βνπιήο, ζηα δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα ε αληηπνιίηεπζε είλαη ζεζκφο ηζφηηκνο κε ηελ
θπβέξλεζε, γηαηί ε δεκνθξαηία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ γφληκε δηαζηαχξσζε ησλ ηδεψλ
θαη γηα ηελ ηειηθή δηαιεθηηθή ζχλζεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ.
Αιιά βεβαίσο ζην ιεηηνπξγηθφ ηεο ξφιν, ζην ξφιν ηνπ θξηηή ησλ πξνγξακκαηηθψλ
δειψζεσλ θαη θάζε άιιεο πξάμεο ή δήισζεο ή δξάζεο ηεο θπβέξλεζεο, ε
αληηπνιίηεπζε ειέγρεηαη θαη νη θξίλνληεο θξίλνληαη ζηε δεκνθξαηία.
Θα έιεγε θαλείο πψο ε Νέα Γεκνθξαηία ζα έπξεπε λα έρεη κεηαιιάμεη ην κήλπκα ηεο
ιατθήο απνδνθηκαζίαο ζε δίδαγκα ζσηήξην θαη γηα ηελ ίδηα θαη γηα ην δεκνθξαηηθφ
πνιίηεπκα.
Φαίλεηαη, φκσο, πψο θάηη ηέηνην δελ έρεη γίλεη γηαηί έρνπκε ζεηξά απφ πεξηζηαηηθά
πνπ δείρλνπλ πσο ε Νέα Γεκνθξαηία, ίζσο ζνθαξηζκέλε απφ κηα ήηηα πνπ δελ ηελ
πεξίκελε ή πνπ δελ ηελ αλέκελε ζηελ έθηαζε πνπ απνθάζηζε θπξίαξρα ν Διιεληθφο
Λαφο λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη, δελ κπφξεζε λα ζπλαγάγεη ηα αλαγθαία
ζπκπεξάζκαηα.
Έηζη, δελ είδακε εδψ ζηε Βνπιή θαηά ηελ άζθεζε θξηηηθήο, θακηά απηνθξηηηθή.
Γηαηί ηάρα ν Διιεληθφο Λαφο θαηαδίθαζε ηελ Νέα Γεκνθξαηία θαη ηελ πνιηηηθή ηεο;
Έθακε ιάζνο, φπσο βηαζηηθά θάπνηα ζηηγκή, ιίγεο εκέξεο πξηλ, ην άββαην, είπε ν
απεξρφκελνο Αξρεγφο ηεο;
Γελ κπνξέζαηε λα αληηιεθζείηε ι.ρ. φηη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζαο πνιηηηθή
ήηαλ κηα ηξνκαθηηθή ζε δηεζλέο επίπεδν απνηπρία; Τπνβάιαηε ηνλ Διιεληθφ Λαφ ζε
πξνγξακκαηηζκέλεο ζηεξήζεηο, ζε εζθεκκέλεο ζπζίεο γηα λα βειηηψζεηε ηνπο δείθηεο
ηεο νηθνλνκίαο. Καη φκσο φινη νη δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο, παξά ηελ παξαηεηακέλε
άζθεζε αληηιατθήο ιηηφηεηαο, ρεηξνηέξεςαλ, αθφκε θαη ν δείθηεο ηεο δηθήο ζαο
επηινγήο. Δθεί φπνπ θπξηνιεθηηθά ραιάζαηε θφζκν, ν δείθηεο κε ην δεκφζην ρξένο κε
ηα "βεξεζέδηα" ηνπ ΠΑΟΚ, αθφκα θαη απηφο, παξά ηε ζθιεξή ιηηφηεηα, παξά ην
θιείζηκν ηεο ζηξφθηγγαο πξνο θάζε παξνρή πξνο ην ιαφ θαη παξά ηηο θνξνινγηθέο
επειάζεηο ζε είδε επξχηαηεο ιατθήο θαηαλάισζεο, φπσο είλαη ε βελδίλε, φπσο είλαη
ην πεηξέιαην, φπσο είλαη ηα ιηπάζκαηα θαη έλα ζσξφ άιια είδε απν ηα νπνία
εμαξηάηαη ην εηζνδεκαηηθφ επίπεδν, παξ' φια απηά επαλαιακβάλσ, αθφκε θαη απηφο
ν δείθηεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πήξε ηελ αληνχζα θαη ηξηπιαζηάζζεθε. Μεηά ινηπφλ
απφ απηήλ ηελ απνηπρία, δελ είραηε λα πείηε ηίπνηα ζηνλ εαπηφ ζαο, αιιά θαη ζηελ
Δζληθή Αληηπξνζσπεία θαη κέζα απφ απηήλ ζηνλ Διιεληθφ Λαφ, πνπ επηηέινπο
παξαθνινπζεί λα δεη αλ έρεηε θαηαλνήζεη ην κήλπκα θαη ην βαζχηεξν λφεκα ηεο
ηειεπηαίαο ηνπ εηπκεγνξίαο.
Τπάξρεη θαη έλαο άιινο ηνκέαο ζηνλ νπνίν έρεηε απνηχρεη νηθηξά, φπσο είλαη ε
ακειέηεηε πξνζπάζεηα εθπνίεζεο ηνπ εζληθνχ καο πινχηνπ κε ζηξαηεγηθνχο
επελδπηέο θαη κε φια ηα άιια θαηαζθεπάζκαηα πνπ δελ ηα έρεη δεη πνπζελά ν
πνιηηηζκέλνο θφζκνο θαη ηα νπνία θαίλεηαη πσο αλαθαιχςαηε εζείο αλνίγνληαο
ππεξβνιηθά ην επξσπατθφ παξάζπξν γηα ην νπνίν καο κίιεζε πξηλ απν ιίγν ν θ.
Μάλνο. Καη εθεί πηα θζάζαηε ζην ζεκείν λα έρεηε ζπλεηαίξνπο, λα έρεηε ζπλνκηιεηέο

αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο δηαπξαγκαηεπζήθαηε θάπνηνπο πνπ θαηαδηψθνληαη δηα
δεκνζίαο θαηαθξαπγήο ζηελ παηξίδα ηνπο θαη ζε νιφθιεξν ηνλ επξσπατθφ ρψξν. Καη
δελ βξήθαηε θαη εθεί κηα ιέμε λα πείηε ψζηε λα θαηαλνήζεη επηηέινπο ν Διιεληθφο
Λαφο ηε δχζθνιε ζέζε ζηελ νπνία είραηε βξεζεί. Αιιά θαη ηψξα πνπ είλαη γλσζηφ ην
απνηέιεζκα θαη έρεηε αιιάμεη ζέζε θαη βξίζθεζζε πηα απέλαληί καο, θαη ηψξα ηη
έρεηε λα πείηε; Πξνθιεηηθά ηζρπξίδεζζε θάηη ην αδηαλφεην. Λέηε φηη, έηζη φπσο έρεη
θαηαληήζεη ε νηθνλνκία κε ηα ππέξνγθα ρξέε πνπ ηελ βαξαίλνπλ πηα θαη πνπ
βξίζθνληαη ζε ηξηπιάζην επίπεδν απν ην 1989, έηζη φπσο κε ηελ αλνξεμία ησλ
επελδπηψλ, πνπ είλαη θαηλφκελν πνπ δελ κπνξεί θαλείο αληηθεηκεληθφο παξαηεξεηήο
λα κελ δηαπηζηψζεη νπνπδήπνηε θαη αλ αλήθεη ηδενινγηθά, πνιηηηθά θαη θνκκαηηθά,
ιέηε αθφκε φηη έηζη ηψξα κε απηνχο ηνπο ρξενθνπεκέλνπο Ηηαινχο, ζηνπο νπνίνπο
εκπηζηεπζήθαηε ηνλ γίγαληα ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ηελ ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ, φηη
κε απηνχο ηνπο ρξενθνπεκέλνπο δελ ζα κπνξέζεηε εχθνια λα ηελ πάξεηε πίζσ γηαηί
έρνπλ ηφζν πνιχ κεηψζεη ηελ αμία ηεο, ψζηε ζα ραξνχλ πνιχ αλ ηνπο δψζεηε ην
ηίκεκα ην νπνίν θάπνηε θαηέβαιαλ. Γειαδή ιέηε θάηη ην θαηαπιεθηηθφ. Έηζη φπσο
έγηλαλ ηα πξάγκαηα- θαη έγηλαλ ηα πξάγκαηα δπζάξεζηα εμαηηίαο ηεο δηθήο ζαο
αληηιατθήο πνιηηηθήο- δελ ζα κπνξέζεη ην ΠΑΟΚ λα θάλεη ηίπνηε θαη πνχ ζα βξεη είπε ν θ. Μάλνο θαη πξνεθινγηθά, ην επαλέιαβε θαη ζήκεξα- ηα ρξήκαηα γηα λα
εμνηθνλνκήζεη ηα πνζά ηα νπνία ζα πξνζπνξηδφζαζηαλ κε ηελ εθπνίεζε κνλάδσλ
ηνπ εζληθνχ καο πινχηνπ; Μα, γηα φλνκα ηνπ Θενχ, δελ έρεη γίλεη αθφκε αληηιεπηφ
φηη επηηέινπο, αθφκα θαη ηα δηθά ζαο θνξπθαία ζηειέρε- θνξπθαία θαη απηήλ ηε
ζηηγκή πνπ κηιάκε, ν Κνηλνβνπιεπηηθφο ζαο εθπξφζσπνο, ζεβαζηφο θαηά πάληα, ν
επίδνμνο αξρεγφο ζαο ίζσο ν πην πηζαλφο- δελ έγξαςαλ καδί κε ηνλ θ. Γήκα, φρη ζε
ζηηγκή εθλεπξηζκνχ, έλα ππφκλεκα πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ ζην νπνίν ηνπ
πξνέιεγαλ, ζα έιεγα, πξνθεηηθά, θάηη φκσο πνπ ην έβιεπε νιφθιεξνο ν Διιεληθφο
Λαφο εθείλε ηελ επνρή κε ζάξξνο θαη κε παξξεζία θαη κε εηιηθξίλεηα φηη ε
νηθνλνκηθή ηνπ πνιηηηθή είλαη αδηέμνδε, φηη είλαη αηειέζθνξε, φηη ζα νδεγήζεη ζην
εληειψο αληίζεην απνηέιεζκα θαη δελ ηνπ ηφληδαλ αθφκε φηη απηή ε πνιηηηθή είλαη
πζηεξεκέλε απν ηελ παξακηθξή θνηλσληθή επαηζζεζία;
Δζείο νη ίδηνη ηα ιέγαηε θαη ηα δηαηπκπαλίδαηε, γηαηί αθξηβψο απηά ηα πξάγκαηα
έγηλαλ θνηλφο ηφπνο θαη απηά νδήγεζαλ ζην αλαπνδνγχξηζκα ηεο εμνπζίαο ζηελ
παηξίδα καο. Γελ ζα ην εηζπξάμεηε απηφ, ψζηε λα εκθαληζηείηε κε έλα άιιν πλεχκα,
πνπ ζεκαίλεη φηη θαηαιαβαίλεη θαλείο, φρη κφλν ηα αλνηρηά παξάζπξα πξνο ηελ
Δπξψπε, αιιά θαη ηα αλνηρηά παξάζπξα πξνο ην ιατθφ ζηνηρείν, πξνο απηφ ην ιαφ
πνπ ηνλ αγλνήζαηε, πνπ ηνλ πεξηθξνλήζαηε ζαλ ηνλ άθξνλα ηνπ Δπαγγειίνπ επί 4
νιφθιεξα ρξφληα; Καη φκσο, θαη εθεί δελ βιέπνπκε θακία πξνζπάζεηα γηα ζνβαξή
παξνπζίαζε θάπνησλ απφςεσλ πνπ ζα άμηδαλ ηνλ θφπν λα ζπδεηεζνχλ. Αιιά εάλ
ζηελ νηθνλνκία, εάλ ζην θνηλσληθφ θξάηνο πνπ θπξηνιεθηηθά ην δηαιχζαηε, αλ ζηα
ζέκαηα ηεο απνβηνκεράληζεο θαη ηνπ αθειιεληζκνχ ηεο βηνκεραλίαο δελ είραηε
θάπνην ζσηήξην πλεπκαηηθφ ηίλαγκα, πνπ ζα ζαο επέηξεπε επηηέινπο λα δηεθδηθήζεηε
απφ εδψ θαη πέξα ηε ζπκπάζεηα θαη γηαηί φρη θάπνηε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ
Διιεληθνχ Λανχ, ηη λα πεη θαλείο γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ κφιηο πξηλ απφ ιίγν
παξαθνινπζήζακε θαηάπιεθηνη απφ ηελ πξψελ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο ηελ θα
Φαξνχδα Μπελάθε, αιιά θαη απφ έλα φκηιν νκηιεηψλ ή αλ ζέιεηε παξεκβάζεσλ ζηε
ζπδήηεζε απφ ηελ πιεπξά ζαο γηα ηα ζέκαηα ηεο δηθαηνζχλεο. Μα, κηιάλε, θπξία
Φαξνχδα Μπελάθε, γηα ζρνηλί ζην ζπίηη ηνπ θξεκαζκέλνπ; Γηα φλνκα ηνπ Θενχ!
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ)
Γελ θαηαιάβαηε φηη επηειίζαηε θπξηνιεθηηθά ηε Γηθαηνζχλε, πξψηα-πξψηα κε ηελ
νξγάλσζε απηήο ηεο θνβεξήο ζθεπσξίαο ελαληίνλ ησλ πνιηηηθψλ ζαο αληηπάισλ κε
κφλν ζηφρν λα θεξδίζεηε ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 θαη παξαζχξαηε ζηελ

θαηάζηξσζε απηήο ηεο ζθεπσξίαο θαη κία παξάηαμε πνπ δελ είρε πνηέ δηαθξηζεί,
νχηε ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνηνπ είδνπο θαθνήζεηεο.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΟ: Ο Αξρεγφο ζαο είλαη αθφκα ππφδηθνο!
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Αλδξενπιάθν, ζαο παξαθαιψ!
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ: Γελ κηιάλε γηα ζρνηλί ζην ζπίηη ηνπ θξεκαζκέλνπ.
Δλδπζήθαηε ηελ ηήβελλν ηνπ αγγέινπ- θαη ηνπ αξραγγέινπ, θάπνηνο- ηεο θάζαξζεο
γηα λα απνδεηρζεί ηειηθά φηη δελ είζαζηε θαζαξνί. Γηα φλνκα ηνπ Θενχ!
Δίλαη δπλαηφλ, θπξία Μπελάθε, λα κελ είραηε αληηιεθζεί πσο κε ηελ αιιαγή ακέζσο
κεηά ηε λενδεκνθξηαηηθή εθηίλαμε πξνο ηελ εμνπζία έθηαζε ν θαηλνχξηνο
πξντζηάκελνο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ηειεγξαθηθά, κε ηειεγξάθεκα πνπ
επηδφζεθε ηε λχρηα έπαςε ηα 11 απφ ηα 12 κέιε ηνπ πνηληθνχ ηκήκαηνο πξνδηθαζίαο
ζην Δθεηείν Αζελψλ, κε απνηέιεζκα απφ ζηνηρεηψδε έθξεμε θηινηηκίαο έλαο απφ
ηνπο αδάκαληεο ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο ν θ. Γθνπινχζεο, πξψηνο ζην δηαγσληζκφ,
πξψηνο ζηηο πξναγσγέο, παληνχ, πξψηνο ζηελ ΔΟΚ, λα αλαγθαζηεί λα ππνβάιεη ηελ
παξαίηεζή ηνπ; Απηφ δελ κπφξεζε επηηέινπο λα βξεη θάπνηα αληαπφθξηζε ζηα θαιά
ζαο θαζεγεηηθά αηζζήκαηα θαη ζηελ θαιή ζαο λνκηθή παηδεία; Σφζν πνιχ ζαο
παξέζπξε ε θνκκαηηθή κηζαιινδνμία;
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΟ: ....
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Ρνθφθπιιε, παξαθαιψ.
Κχξηε ζπλάδειθε, παξαθαιψ, επεηδή θαη' εμαθνινχζεζε δηαθφπηεηε θαη αδηαθνξείηε
γηα ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ, ζα κε ππνρξεψζεηε λα ιάβσ κέηξα θαη δελ ην
ζέισ. Να ζεβαζζείηε ηε Βνπιή θαη ηνλ εαπηφ ζαο επηηέινπο!
Οξίζηε, θχξηε Ρνθφθπιιε.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ:Καη έπεηηα ε Νέα Γεκνθξαηία, πψο ζα απνβάιεη ην
άγνο ηεο ζπκπαξάζηαζήο ηεο θαη ηεο ζπκπαξάηαμήο ηεο κε έλα πξψελ ζηέιερφο ηεο,
Πξφεδξν ηεο ΟΝΝΔΓ Πάηξαο πνπ δνινθφλεζε ελ ςπρξψ κέζα ζηελ απιή ηνπ
ιπθείνπ έλα κάξηπξα θαζεγεηή ηνλ Νίθν Σεκπνλέξα; Με ζπγρσξείηε,
ζπκπαξαηαρζήθαηε θαη ηνπ ζπκπαξαζηαζήθαηε, κε θάζε δπλαηφ ηξφπν αθφκα θαη κε
θνηφπνπια δειεηεξηαζκέλα, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηελ πνιππφζεηε αλαβνιή ηεο
δίθεο.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ:Γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη είλαη αζψνο.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ: Με ζπγρσξείηε γηαηί εδψ ππάξρεη θαη θάπνηα
θνκκαηηθή επζχλε. Έρεηε γεκίζεη ηνπο ηνίρνπο ηεο Πάηξαο αιιά θαη απέλαληη ησλ
βνπλψλ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηεο αθηήο κέρξη ην Κηάην θαη ηελ Κφξηλζν κε
ζπλζήκαηα φηη ν Γηάλλεο Καιακπφθαο είλαη αζψνο. Καη παξά ην γεγνλφο φηη
νκφθσλα ηνλ παξέπεκςαλ 15 εηζαγγειείο θαη δηθαζηέο πξψηνπ βαζκνχ θαη δεπηέξνπ
θαη νκφθσλα ηνλ θαηεδίθαζε...
(Θφξπβνο - Γηακαξηπξίεο )
Γελ ζέιεηε λα αθνχγνληαη θαίλεηαη νη αιήζεηεο.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Ρνθφθπιιε, παξαθαιψ λα
αλαπηχζζεηε ηηο απφςεηο ζαο ρσξίο λα αλαθέξεζζε θαη λα απεπζχλεζζε
ζπγθεθξηκέλα.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ: Γελ απεπζχλνκαη ζε θαλέλαλ, θχξηε Πξφεδξε, αιιά
θαίλεηαη φηη θάπνηνη ζίγνληαη ακέζσο απφ απηά ηα νπνία αθνχγνληαη.
Πσο είλαη δπλαηφλ λα δηαιάζεη ηεο πξνζνρήο ζαο αιιά θαη ηεο επαηζζεζίαο φισλ
ζαο, φισλ ησλ Πηεξχγσλ απηήο ηεο Βνπιήο έλα γεγνλφο ζπγθινληζηηθφ πνπ ζπλέβε
ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο απφ ηελ νπνία
πξνέθπςε απηή ε Βνπιή;
ην Αγξίλην, ζην Μεζνιφγγη, ζηε Ναχπαθην, ζην Θέξκν γηα λα αλαθέξσ πφιεηο ηεο
ηδηαίηεξεο εθινγηθήο κνπ πεξηθέξεηαο θαη ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο καο έγηλαλ

επηζέζεηο αήζεηο, αλνίθεηεο θαη βάλαπζεο ελαληίνλ ηνπ αξρεγνχ ηεο Πνιηηηθήο
Άλνημεο κε ηνλ νπνίν εκείο δελ έρνπκε ηίπνηα θνηλφ. Μαο ζπλδέεη κφλν ε ειεπζεξία
ηνπ ιφγνπ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αληίινγνπ. Έγηλαλ επηζέζεηο κε ην ζχλζεκα "Σηκή θαη
δφμα ζην Γηάλλε Καιακπφθα".
Αλ απηφ, θπξία Μπελάθε, δελ ζαο δεκηνπξγεί πξφβιεκα, ε, ηφηε έρεηε δηθαίσκα λα
πείηε θαη απηά πνπ είπαηε γηα έλαλ πξάγκαηη αδάκαληα ηεο Γηθαηνζχλεο γηα ηνλ
Τπνπξγφ θ. Κνπβειάθε, ν νπνίνο ζηηο δχζθνιεο ψξεο ηφηε πνπ δνθηκάδνληαλ ηα
κέηαιια ησλ αλζξψπσλ είρε ην ζάξξνο λα πςψζεη ην αλάζηεκά ηνπ...
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΟΤΝΑΣΟ: Ήηαλ κέιε ηεο ρνχληαο θαη ηεο ΔΠΔΝ.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ: Δίρε ην ζάξξνο -επαλαιακβάλσ- γηαηί θαίλεηαη πσο
κεξηθνί δελ ζέινπλ λα αθνχλε κεξηθέο θαζαξέο αιήζεηεο, ν θ. Κνπβειάθεο ν
Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο ζηηο δχζθνιεο ψξεο πνπ πέξλαγε ε παηξίδα καο βνπιηάδνληαο
κέζα ζην ηέικα ηεο θαζηζηηθήο δηθηαηνξίαο θαη εζσηεξηθήο θαηνρήο είρε ην ζάξξνο ζάξξνο πνπ κφλν ειάρηζηνη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί ην ζπκκεξίζηεθαλ καδί ηνπ- λα
πςψζεη ην αλάζηεκά ηνπ θαη λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο αληίζηαζεο. Δ,
ινηπφλ, απηφο ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο κπνξεί λα κηιάεη γηα αλζξσπηά θαη απηή ε
παξάηαμε κπνξεί λα ελζαξθψλεη ηνλ αγψλα γηα ην δίθην. αο επραξηζηψ πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θ. Μπξαθαηζνχιαο έρεη ην ιφγν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Πξφεδξε, είρα δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ.
Μπξαθαηζνχια...
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ναη, θχξηε Κσλζηαληηλίδε. Παξαθαιψ.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Πξφεδξε...
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ, αλ έρεηε ηελ
θαινζχλε λα αθνπζζψ πξψηα εγψ θαη επραξίζησο κεηά εζείο.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) Νφκηδα φηη
κνπ δψζαηε ην ιφγν. Γελ ζα αγνξεχζσ.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο) Δίρα δψζεη ην ιφγν ζηνλ θ. Μπξαθαηζνχια,
φηαλ δήηεζε ην ιφγν σο Κνηλνβνπιεπηηθφο Δθπξφζσπνο ηνπ ΠΑΟΚ ν θ.
Ρνθφθπιινο. Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο ζεσξεί φηη ππάξρεη πξνζσπηθφ ζέκα απφ αλαθνξά
ηελ νπνία έθαλε ν θ. Ρνθφθπιινο. Θα νηθνλνκήζνπκε ηα πξάγκαηα σο εμήο:
Ο θ. Μπξαθαηζνχιαο ζα κηιήζεη, δηφηη είρε ιάβεη ην ιφγν, ακέζσο κεηά ζα πάξεη ην
ιφγν επί πξνζσπηθνχ ζέκαηνο ν θ. Κσλζηαληηλίδεο, ζα απαληήζεη ν θ. Ρνθφθπιινο,
αλ ππάξρεη ιφγνο λα απαληήζεη, αθνχ πξψηα ην Πξνεδξείν απνθαλζεί αλ ππάξρεη
πξνζσπηθφ ζέκα ή φρη. Καη ζα πξνρσξήζνπκε φπσο αξρίζακε νκαιά θαη
απεπζχλνκαη θαη ζε ζαο, θχξηε Πξφεδξε, πνπ ζπκκεηέρεηε ζηελ θνηλή επζχλε γηα ηελ
νκαιή πεξαίσζε απηήο ηεο ζπδεηήζεσο θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο λα
ηειεηψζνπκε νκαιά φπσο αξρίζακε ηε ζπδήηεζε επί ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ
ηεο Κπβεξλήζεσο.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Αλ κε
είραηε αθήζεη ην ρξφλν πνπ θαηαλαιψζαηε γηα λα κνπ ηα εμεγήζεηε απηά, ζα είρα
ηειεηψζεη.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Γελ απεπζχλνκαη κφλν ζε ζαο, θχξηε
Πξφεδξε, απεπζχλνκαη ζε φιε ηε Βνπιή.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Δπηζπκψ
λα δηεπθνιχλσ ηελ νκαιή πνξεία ηεο ζπδήηεζεο θαη ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηα
εμήο.
Δίπε, φπσο αληειήθζελ, ν θ. Ρνθφθπιινο ζην ζπλάδειθν, ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε, φηη
ήηαλ ππεξαζπηζηήο ηνπ Καιακπφθα. Γελ αξρίζακε εκείο ηελ ππεξάζπηζε. Πξψηα
Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ πήγαλ σο θαηήγνξνη θαη ζηε ζπλέρεηα Βνπιεπηέο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο σο ππεξαζπηζηέο.
Σν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ λα ππάξρεη ζε κηα
κεξίδα ηεο θνηλήο γλψκεο ε εληχπσζε φηη έλαο θαηαδηθαζζείο -κε μερλνχκε φηη ν
Καιακπφθαο θαηεδηθάζζε εηο ηζφβηα- θαηεδηθάζζε, αζψνο σλ. Μπνξεί λα έρεη θάζε
πνιίηεο ην δηθαίσκα απηφ λα θξίλεη κηα απφθαζε ηεο Γηθαηνζχλεο, ε νπνία άιισζηε
δελ είλαη ηειεζίδηθε θαη ηειείσο δηαθνξεηηθφ αλ απηφ ην θάλεη ν Τπνπξγφο ηεο
Γηθαηνζχλεο. Με ζπγθξίλνπκε ηα αλφκνηα.
ΥΡΖΣΟ ΡΟΚΟΦΤΛΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε, κνπ επηηξέπεηε;
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): ρη θχξηε Ρνθφθπιιε, δηφηη ν θχξηνο
Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιηηεχζεσο αλεθέξζε κελ ζε φζα είπαηε, δελ ζαο
εκέκθζε φκσο. Κχξηε Ρνθφθπιιε, ζαο παξαθαιψ!
Γελ ππάξρεη πιένλ ζέκα γηα ηνλ θ. Κσλζηαληηλίδε. Ο θ. Μπξαθαηζνχιαο έρεη ην
ιφγν θαη ζηε ζπλέρεηα έρεη δεηήζεη ην ιφγν ε θα Παπαξήγα.
Οξίζηε, θχξηε Μπξαθαηζνχια, έρεηε ην ιφγν.
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε, κέλσ έθπιεθηνο απφ ηελ
ηνπνζέηεζε ηελ νπνία έθαλε ε πξψελ Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο πάλσ ζηα ζέκαηα ηα νπνία έζημε. Καη κέλσ έθπιεθηνο απφ ην
γεγνλφο φηη ε παλεπηζηεκηαθή απηή δάζθαινο μερλάεη ή ζέιεη λα μερλάεη, ελ νλφκαηη
ηεο θνκκαηηθήο ζθνπηκφηεηαο, ην γεγνλφο φηη ν νπνηνζδήπνηε θαηεγνξνχκελνο ή
δησθφκελνο έρεη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο αλ δελ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα κε
απφθαζε δηθαζηεξίνπ. Καη ήξζε εδψ θαη καο είπε φηη ηάρα ην ΠΑΟΚ θαιχπηεη
ηξνκνθξάηεο. Θέιεζε αθφκα -πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, μέξεη θαη ε ίδηα φηη ππέπεζε
ζε βαξχ πνηληθφ παξάπησκα- λα θαηεγνξήζεη κηα νιφθιεξε παξάηαμε, πνπ κφιηο
πήξε ην 47% ησλ ςήθσλ ηνπ Διιεληθνχ Λανχ, φηη ππνζάιπεη ή θαιχπηεη ή ελ πάζε
πεξηπηψζεη πξνζηαηεχεη ηξνκνθξάηεο.
Απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο, θπξία Μπελάθε, ζαο αθαηξεί ην δηθαίσκα λα...
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Μπξαθαηζνχια, κε ζπγρσξείηε!
Παξαθαιψ λα αλαπηχμεηε ηηο απφςεηο ζαο ρσξίο λα απεπζχλεζζε ή λα αλαθέξεζζε
πξνζσπηθψο ζε θαλέλα ζπλάδειθν!
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ: Κχξηε Πξφεδξε, επηθξίλσ ηηο απφςεηο ηεο θαο
Μπελάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Παξαθαιψ, λα κελ αλαθέξεζζε πξνζσπηθά
ζε θαλέλα ζπλάδειθν. Να αλαπηχμεηε ηηο απφςεηο ζαο!
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ: Απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο λνκίδσ φηη δελ
ζπλάδεη πξνο έλα θαιφ πνιηηηθφ ιφγν θαη επηζηεκνληθφ ιφγν, πνπ πξέπεη λα
απεπζχλεηαη ζηε Βνπιή απφ ην Βήκα απηφ.
Θα ήζεια, επίζεο, λα δψζσ ηελ πιεξνθνξία ζην ψκα φηη ε πξφζθιεζε ηνπ
Βαδαίνπ, ή ε κεηάβαζε ηνπ Βαδαίνπ καδί κε ηνπο άιινπο δηθαζηηθνχο ζην Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο, είρε βέβαηα ην ζηνηρείν φηη πήγαλ σο εθπξφζσπνη ησλ δηθαζηψλ.
Δπηπιένλ ν Βαδαίνο δελ έρεη πιένλ θακία επζχλε θαη θακία αξκνδηφηεηα ζηελ
"ππφζεζε θπθηνχιε". Έρεη επεθδπζεί απφ θάζε επζχλε, απφ θάζε αξκνδηφηεηα. Ζ
ππφζεζε πιένλ είλαη ζην πκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα είρε
θακία ζεκαζία θαη θακία έλλνηα ή θαλέλα ελδηαθέξνλ ν νπνηνζδήπνηε δηάινγνο κε
ην Βαδαίν.

Αιιά ζέισ λα ξσηήζσ ην εμήο ηελ θπξία πξψελ Τπνπξγφ ηεο Γηθαηνζχλεο. Γηαηί
κεηέζεζαλ απφ ηε Λάξηζα ηνπο Δθέηεο θαη πεξηφξηζαλ ηνλ αξηζκφ ζε 15 κφλν Δθέηεο;
Γηα λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ρσξίο θιήξσζε ηνπ Δθεηείνπ πνπ ζα δηθάζεη
ηελ ππφζεζε Καιακπφθα; Θα ήζεια κηα απάληεζε ζ' απηφ φηαλ ζα έξζεη ε ψξα.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Μελ
αζρνιείζζε κε ηνλ θαηεγνξνχκελν! Αξθεηά ηνλ θαηεγνξήζαηε!
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ: Κχξηε Αξρεγέ ηεο Αμησκαηηθήο
Αληηπνιίηεπζεο, δελ ήζαζηαλ εδψ πνπ ε θπξία Τπνπξγφο ζαο είπε ηα ηφζα ελαληίνλ
ηνπ ΠΑΟΚ. Θα έπξεπε ινηπφλ, αλ είζζε δίθαηνο, αλ απεπζχλεηε εθεί ηνλ ςφγν θαη
φρη ζε κέλα.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): ρη, γηα
θαηεγνξνχκελν, φκσο!
ΒΑΗΛΔΗΟ ΜΠΡΑΚΑΣΟΤΛΑ: Πέξαλ ηνχηνπ, θχξηε Πξφεδξε, παξέζηελ εδψ
θαη άθνπζα ηηο αγνξεχζεηο ησλ θπξίσλ Αξρεγψλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο πάλσ ζηηο
πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο. Θα πξέπεη λα πσ φηη ν
κελ Αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο ν θ. Μεηζνηάθεο ππήξμε αληηθαηηθφο,
δηφηη απφ ηε κηα κεξηά είπε φηη ην ΠΑΟΚ πξνζρψξεζε ζην πξφγξακκα ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ζηελ αγφξεπζή ηνπ έζεζε ζεηξά ζρνηλνηελψλ
εξσηεκάησλ. Οη δε άιινη Τπνπξγνί έθαλαλ κηα πιήξε έθζεζε θηλδπλνινγίαο θαη
θαηαζηξνθνινγίαο.
Ο δε θχξηνο Αξρεγφο ηεο Πνιηηηθήο Άλνημεο, κίιεζε, ζα κνπ επηηξέςεηε λα πσ, ζαλ
λα κελ ήηαλ παξψλ ζηε Βνπιή απηή, ζαλ λα κελ ήηαλ ζηέιερνο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Νέαο Γεκνθξαηίαο, ζαλ λα κελ ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο ρεηξίζηεθε ηα εζληθά ζέκαηα ή
σο Τπνπξγφο ησλ Οηθνλνκηθψλ ζηελ θπβέξλεζε Σδαλλεηάθε, ζαλ λα ήηαλ εληειψο
ακέηνρνο φιεο απηήο ηεο πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.
Σνπιάρηζηνλ εθπιήζζνκαη θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζέισ λα πσ φηη δελ κπνξεί λα
ιέεη ν θ. ακαξάο φηη απηφο είλαη ην κέιινλ ή ην ζήκεξα θαη φηη ην ΠΑΟΚ είλαη ην
ρζέο. Σν ΠΑΟΚ είλαη ην ζήκεξα, λσπφ, κε ηε ιατθή εληνιή ηνπ 47% θαη ην
ΠΑΟΚ είλαη εληεηαικέλν απφ ηνλ Διιεληθφ Λαφ λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα.
Δπνκέλσο, φια απηά, ηα νπνία είπε είλαη εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ιίγα ειέρζεζαλ γηα ην αγξνηηθφ ζέκα. Δίκαη ππνρξεσκέλνο,
επηγξακκαηηθά, γηαηί δελ επαξθεί ν ρξφλνο, λα πσ ιίγα πξάγκαηα. Ζ Νέα Γεκνθξαηία
κε ηελ πνιηηηθή ηεο έθεξε ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε
απιεζίαζην ζεκείν, ζε δπζζεψξεηα χςε. Σν ηξηπιαζίαζε θαη ζηα θαχζηκα θαη ζηα
θπηνθάξκαθα θαη παληνχ, ελψ ηηο ηηκέο ηηο άθεζε ζην απηφ επίπεδν ή θαη
ρακειφηεξα. Ζ ηηκή ηνπ ζηαξηνχ πέθηεη, ελψ ε ηηκή ηνπ ςσκηνχ πνπ ήηαλ 90 επί
ΠΑΟΚ, ηψξα έρεη 240. Ζ ηηκή ηνπ γάιαθηνο είλαη ε ίδηα, ελψ ε ηηκή ησλ
γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ έρεη ηξηπιαζηαζηεί απφ ηφηε πνπ ηελ άθεζε ην ΠΑΟΚ.
Σν ίδην θαη ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ γηα άληιεζε.
Πξέπεη λα πνχκε, επίζεο, φηη απηή ε απφζηαζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ
θαη ζηηο ηηκέο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηα αγξνηηθά πξντφληα, έρεη
δεκηνπξγήζεη κηα αθφξεηε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά θαη ζε βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ
θαη ζε βάξνο ησλ αγξνηψλ. Δίλαη, ινηπφλ, αλαγθαίν λα ππάξμεη λέα πνιηηηθή
πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Καη είλαη
αλαγθαίν επίζεο λα ππάξμεη κηα κείσζε ησλ ηφθσλ ησλ ρνξεγήζεσλ ζηνπο αγξφηεο,
νη νπνίνη έρνπλ θηάζεη ζην 36% ζήκεξα γηα ηνπο ππεξήκεξνπο. Καη λνκίδσ φηη είλαη
ιχζε απηφ πνπ πξνγξακκαηίδεη ην ΠΑΟΚ γηα ηελ ίδξπζε κηαο
θξαηηθνζπλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο, δηφηη πιένλ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα έπαςε λα
δηαπλέεηαη απφ ην πλεχκα ηνπ Παπαλαζηαζίνπ. Δίλαη ηξάπεδα θαζαξψο εκπνξηθή θαη
δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή.

Θέισ αθφκα λα επηζεκάλσ φηη ε λέα θπβέξλεζε έρεη κεγάιν αγψλα λα θάλεη
πιεζίνλ ηεο ΔΟΚ, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηηο ζπκθσλίεο GATT-ΔΟΚ
θαη ζχζηαζή κνπ αλ ζέιεηε είλαη λα ζπληαρζεί απνιχησο κε ηε γαιιηθή ζέζε, ψζηε
λα αζθήζεη βέην θαη λα κελ ηζρχζεη ε ζπκθσλία απηή ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δηθά καο
εππαζή πξντφληα.
Αθφκα ζα πξέπεη λα βνεζήζεη ψζηε νη επηδνηήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ θαπλφ, ζην
βακβάθη θαη αιινχ λα είλαη επηδνηήζεηο ζηνπο πξαγκαηηθνχο γεσξγνχο θαη φρη ζηνπο
πιαζκαηηθνχο, απηνχο νη νπνίνη θαιιηεξγνχλ βακβάθη ή θαπλφ ή άιια πξντφληα ζαλ
επηρεηξεκαηίεο θαη είλαη επηρεηξεκαηίεο. Απηφ κπνξεί λα ην πεηχρεη κε
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη λα πείζεη επίζεο θαη ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ ΔΟΚ. Πξέπεη,
επίζεο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην βακβάθη, λα θαηαξγήζεη απηήλ ηελ πεξίθεκε
δίγξακκε επηηαγή, ε νπνία απνηειεί πξαγκαηηθά έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ δελ
βνεζάεη ηνλ αγξφηε, αιιά αληίζεηα, βνεζάεη ηνπο εθθνθθηζηέο λα θαηαθξαηνχλ ηηο
επηδνηήζεηο 2 θαη 3 κήλεο, γηα λα σθεινχληαη απηνί ηνπο ηφθνπο θαη ηα δηάθνξα άιια
σθειήκαηα.
Θέισ επίζεο, λα επηζεκάλσ, θχξηε Πξφεδξε, φηη φηαλ ςεθίζζεθε ν λφκνο εδψ γηα
ηελ θαηάξγεζε ηνπ επηδφκαηνο, ην νπνίν έδσζε ην ΠΑ.Ο.Κ. γηα ηελ Δζληθή
Αληίζηαζε -ηφηε ππνινγίδνληαλ ζε 17 δηζ.- είρακε πεη, ζαλ ΠΑ.Ο.Κ., φηη ν λφκνο
απηφο ζα θαηαξγεζεί. Πξέπεη, πξαγκαηηθά θαη ηψξα λα ηνλ θαηαξγήζνπκε θαη φινη
απηνί νη νπνίνη έπαηξλαλ απηφ ην επίδνκα -θαη δελ είλαη πάξα πνιινί- πξέπεη λα ην
πάξνπλ αλαδξνκηθά. Καη φρη λα ην παίξλνπλ θαη λα έρνπλ ηα σθειήκαηα κφλν απηνί
νη νπνίνη αλαγλσξίζζεθαλ σο αληηζηαζηαθνί κε ηνπο ρνπληηθνχο λφκνπο, πνπ ηνπο
δηαηήξεζε ζε ηζρχ ε Νέα Γεκνθξαηία.
Δίλαη, αθφκε, αλαγθαίν ε Κπβέξλεζή καο ζηελ Δ.Ο.Κ. λα θξνληίζεη λα δνζεί ε
πξφσξε ζχληαμε ησλ 103.000 δξρ. γηα ηνλ αγξφηε θαη ησλ 64.000 δξρ. γηα ηε ζχδπγν.
Γηαηί ε Νέα Γεκνθξαηία δελ ππέβαιε νχηε αίηεκα ζηελ Δ.Ο.Κ. θαη έηζη, ράλνπκε
δσξεάλ ρξήκαηα, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία παίξλνπλ απηέο ηηο ρνξεγήζεηο νη
αγξφηεο, πνπ είλαη πινχζηνη, ηεο Οιιαλδίαο ή ηνπ Βειγίνπ ή θαη άιισλ ρσξψλ.
Καη πξέπεη αθφκε, αγαπεηνί κνπ θίινη, λα ππάξμεη κία πνιηηηθή ελζάξξπλζεο γεληθά
ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ θαη ησλ λέσλ αγξνηψλ. Γηαηί, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΚΑΠ θαη
ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ GATT, ηψξα δελ επθνιχλνληαη θαη πνιινί λένη αγξφηεο. Γελ
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαιιηεξγεηέο νχηε θαπλνχ νχηε ζηηαξηνχ, γηαηί ηνπο θφβεηαη απηφ
ην δηθαίσκα. Αλ ζπλερηζζεί απηή ε πνξεία, αλ ζπλερηζζεί απηή ε δηαδξνκή ηεο
ζπκπίεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αγξνηψλ, κε αζηπλνκηθά, ζα έιεγα, θξηηήξηα θαη φρη
κε θξηηήξηα δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ηφηε ζα εξεκψζεη ε
χπαηζξνο, ηφηε δελ ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε πιεζπζκφ ζηα ρσξηά. Καη
απηφ εγθπκνλεί, βεβαίσο, θηλδχλνπο θαη δεκνγξαθηθνχο, αιιά θαη εζληθνχο, φηαλ
θζάλνπκε ζ' απηφ ην ζεκείν ηεο απνγχκλσζεο.
Με απηέο ηηο ιίγεο ζθέςεηο, θχξηε Πξφεδξε θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, πηζηεχσ φηη δελ
κπνξεί λα ππάξμεη αληίξξεζε ππεξςήθηζεο απηψλ ησλ πξνγξακκαηηθψλ πξνηάζεσλ
πνπ έθαλε ε Κπβέξλεζε.
αο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ζ θα Αιέθα Παπαξξήγα, Πξφεδξνο ηεο
Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Κ.Κ.Δ. έρεη ην ιφγν.
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΠΑΡΡΖΓΑ (Γεληθή Γξακκαηέαο Κ.Κ.Δ.): Κπξίεο θαη θχξηνη
Βνπιεπηέο, εκείο ζηα πιαίζηα ησλ ζέζεψλ καο γηα ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο
Κπβέξλεζεο, θάλακε θαη νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ, θαηά ηε γλψκε
καο, ζα κπνξνχζε λα ηηο κειεηήζεη, αθφκα θαη λα ηηο εγθξίλεη κία Κπβέξλεζε πνπ δελ
έρεη αξηζηεξή πνιηηηθή, αξηζηεξφ πξφγξακκα. Μηιάκε γηα πξνηάζεηο, πνπ εθθξάδνπλ

ηε ζέιεζή καο γηα ηελ ειάρηζηε ηνπιάρηζηνλ αληίζηαζε ζηα αηηήκαηα ηνπ πλδέζκνπ
Διιήλσλ Βηνκεράλσλ θαη ησλ πνιπεζληθψλ. Σν ηνλίδσ, εθθξάδνπλ ειάρηζηε
αληίζηαζε.
Καη ηη εηζπξάμακε ζ' απηέο ηηο πξνηάζεηο; Γχν ραξαθηεξηζκνχο.
Ο πξψηνο: Δίζηε "ξνκαληηθνί". Γειαδή είκαζηε ξνκαληηθνί, φηαλ δεηάκε λα ππάξμεη
ε ΑΣΑ, ε Απηφκαηε Σηκαξηζκηθή Αλαπξνζαξκνγή, πνπ είλαη ε ειάρηζηε άκπλα
ζηνπο εξγαδφκελνπο. ηαλ δεηάκε λα ππάξρεη αλαγλψξηζε ησλ απσιεηψλ πνπ
ππέζηεζαλ νη εξγαδφκελνη θαη πξνγξακκαηηζκφο απνθαηάζηαζήο ηνπο; Δηζπξάμακε
ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ξνκαληηθνχ, φηαλ δεηάκε λα πξνζηαηεπζνχλ νη αγξφηεο ζηελ
πην γεσξγηθή Υψξα ηεο Δπξψπεο.
Αιιά εηζπξάμακε θαη κία άιιε ηνπνζέηεζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο,
ηνλ θ. Γελλεκαηά.
Λίγν-πνιχ, θχξηε Γελλεκαηά, καο είπαηε φηη: "Δζείο δελ δηθαηνχζζε λα καο θάλεηε
θξηηηθή, δηφηη, ελ πάζε πεξηπηψζεη, ζηεξίμαηε ηελ θπβέξλεζε Σδαλλεηάθε".
ΜΟΥΟ ΓΗΚΟΝΟΓΛΟΤ: Φέκα είλαη;
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΠΑΡΡΖΓΑ (Γεληθή Γξακκαηέαο Κ.Κ.Δ.): πγγλψκε, κε κε
δηαθφπηεηε.
Δάλ ζαο κηκεζψ θαη εγψ, κπνξψ λα πσ ην επηρείξεκα: Καη εζείο δε δηθαηνχζζε λα
ηνπνζεηείζζε, δηφηη θαη εζείο ζπκπξάμαηε κε ηε Νέα Γεκνθξαηία ζηα πιαίζηα ηεο
Οηθνπκεληθήο Κπβέξλεζεο θαη κάιηζηα, ήζαζηαλ θαη Τπνπξγφο.
(Θφξπβνο απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
Δκείο δελ ηξνκνθξαηνχκαζηε κε ηέηνηα επηρεηξήκαηα θαη κε ηέηνηα πξνζρήκαηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, θχξηε Γελλεκαηά, δελ πξνηείλακε ν ηδφγνο λα είλαη ζην Κξάηνο,
ζην δεκφζην ηνκέα. Μηιήζακε πνιχ ζπγθεθξηκέλα γηα επηρεηξήζεηο. Δίλαη ηδφγνο,
δειαδή, νη ΓΔΚΟ; Δίλαη ηδφγνο ε ΑΓΔΣ, ε ΛΑΡΚΟ, ε Πεηξατθή Παηξατθή, ν
θαιηζηήξεο, ηα Ναππεγεία θαη κία ζεηξά άιιεο επηρεηξήζεηο, πνπ πξνηείλακε θαη
ηεθκεξηψζακε γηα πνην ιφγν απηέο νη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα πξέπεη
λα είλαη ζην δεκφζην ηνκέα; Ίζα - ίζα, εάλ απηέο νη επηρεηξήζεηο κπνπλ ζηε δήζελ
ειεχζεξε αγνξά, πξαγκαηηθά ζα γίλνπλ αληηθείκελν ηδφγνπ, θεξδνζθνπίαο ησλ
πνιπεζληθψλ, ηδφγνο ζα γίλνπλ επίζεο ζην Υξεκαηηζηήξην. Καη μέξνπκε πνιχ θαιά ηη
ηεξάζηηνο ηδφγνο παίδεηαη ζηηο αγνξαπσιεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αγνξάδνληαη, φρη
γηα λα δηαηεξεζνχλ σο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά γηα λα γίλνπλ ην πνιχ - πνιχ,
εάλ δελ θιείζνπλ, εκπνξηθά ππνθαηαζηήκαηα ησλ μέλσλ εηαηξηψλ. Σδφγνο είλαη απηέο
νη επηρεηξήζεηο;
ζνλ αθνξά δε, ην αληηηνπξηζηηθφ λνκνζρέδην ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ην νπνίν
θαηαςεθίζακε, ην μαλαιέκε γηα άιιε κηα θνξά φηη δε γίλεηαη ιφγνο κφλν γηα ηα
θαδίλν θαη ηηο καξίλεο. Δδψ πξφθεηηαη λα εθπνηεζνχλ κε βάζε απηφλ ην λφκν, εάλ
εζείο ηνλ δηαηεξήζεηε, παξαιίεο νιφθιεξεο θαη "πάλσ ζην θχκα" λα γίλνπλ ηεξάζηηα
μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα. Πέξα απφ ηηο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ, νχηε θέξδε
ζα έρνπκε εδψ ζηελ Διιάδα, κηα θαη απηά ηα ζπγθξνηήκαηα, ηα ρξήκαηά ηνπο ζα ηα
βγάδνπλ ζην εμσηεξηθφ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ζθεθηείηε θαη ηελ πεξίπησζε απηή. ηελ Διιάδα ησλ
ειιεηκκάησλ ζήκεξα, δελ ζα ήηαλ άζρεκν ην Κξάηνο, ην Γεκφζην, λα εηζπξάηηεη θαη
απηά ηα ηεξάζηηα θέξδε πνπ αθήλνπλ ηα θαδίλν. Αιιά ην θπξηφηεξν είλαη νη
ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζηεξίδνπλ θιαδηθή πνιηηηθή.
Σειεηψλσ, θάλνληαο κηα πξφηαζε ζε έλα άιιν ζέκα πνπ αλέθπςε γηα ηα δεηήκαηα
ηεο Γηθαηνζχλεο. Με ελεκέξσζαλ φηη ζηελ πξνεγνχκελε Βνπιή, Βνπιεπηήο ηεο
πκπνιίηεπζεο ζήκεξα, είρε επεμεξγαζηεί κηα πξφηαζε, ε νπνία έιεγε φηη κπνξεί θαη
κε ην ππάξρνλ ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο λα επηιπζεί ην δήηεκα ηεο εθινγήο ηεο
εγεζίαο ηεο Γηθαηνζχλεο απφ αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα ησλ Γηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ.

Δκείο ζα ζέιακε απηήλ ηελ πξφηαζε λα ηε κειεηήζεηε -ππνζέησ φηη ν Βνπιεπηήο
βξίζθεηαη απηήλ ηε ζηηγκή κέζα ζην ρψξν ηεο Βνπιήο- γηαηί πξαγκαηηθά απηφ είλαη
ην θπξίσο δήηεκα πέξα απφ ηηο δηάθνξεο αληεγθιήζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ εδψ, θαηά
ηε γλψκε καο γηα ιφγνπο εληππψζεσλ.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Κχξηε
Πξφεδξε, παξαθαιψ ην ιφγν.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ, έρεη ην ιφγν.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): Κπξία
Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ ΚΚΔ, πηζηεχσ φηη ζαο απάληεζα ζε φιεο ζρεδφλ ηηο
εξσηήζεηο, ζηηο πξνηάζεηο ζαο, πνπ βξήθα κάιηζηα πνιιέο σο επνηθνδνκεηηθέο.
Απάληεζα θαη γηα ην γεσξγηθφ ηνκέα θαη γηα ηε βηνκεραλία θαη γηα ηα ΔΛΓΑ
ζπγθεθξηκέλα θαη γηα ην πξφγξακκα ην δηθφ καο ζε ζρέζε κε ην δεκφζην ηνκέα. ρη
ην δηθφ ζαο, ην δηθφ καο. Καη δελ απάληεζα ζε εζάο θαη ην αλαθάιεζα κάιηζηα, ην
ζέκα ηνπ ηδφγνπ. Καη πξνθαλψο ελλννχζα κφλν ηα θαδίλν. Σν είπα κάιηζηα θαη
"θαδίλα" γηαηί κε ην "θαδίλν" κπνξεί λα κπεξδεπηεί φηη είλαη έλα. Δίπα γηα φια. Σν
είπα θαθψο ζηα ειιεληθά. Αιιά ην είπα γηα λα ην θαηαιάβνπλ φινη. Απάληεζα ζε
φια. Απάληεζα θαη γηα ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, αθξηβψο πνηα ζα είλαη, πνπ κνπ
είπαηε θαη ηη κπνξνχκε θαη ηη δελ κπνξνχκε.
Καη δελ ζαο είπα θαζφινπ ξνκαληηθνχο.
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΠΑΡΡΖΓΑ (Γεληθή Γξακκαηέαο Κ.Κ.Δ.): Οη άιινη καο είπαλ.
ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ (Τπ. Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ): ' φ,ηη
αθνξά απηφ πνπ είπαηε γηα ην δεθαλίθη. Δζείο ην είπαηε. Δίπαηε φηη εκείο δελ
θηηάρλνπκε θξάηνο -ζηξαηεγείν ηνπ ΠΑ.Ο.Κ αιιά θξάηνο- ζηξαηεγείν πνπ ζα είλαη
δεθαλίθη ησλ κεγάισλ ζπκθεξφλησλ. Καη εγψ είπα φηη ην ΠΑΟΚ δελ είλαη δεθαλίθη.
Δάλ απηφ ζαο ππέκλεζε απηφ πνπ εζείο είπαηε, δελ θηαίκε εκείο. Άιινη θηαίλε.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ).
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΠΑΠΑΡΡΖΓΑ (Γεληθή Γξακκαηέαο Κ.Κ.Δ.): Με ζπγρσξείηε,
κηιήζαηε ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θπβέξλεζε Σδαλλεηάθε.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, θ. Κσλζηαληίλνο Λαιηψηεο, έρεη ην ιφγν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη
θχξηνη ζπλάδειθνη, αξθεηά έρεη θξαηήζεη ν δηάινγνο θαη έρεη κνλνπσιεζεί γχξσ απφ
νξηζκέλεο ιέμεηο ζα εθθξάζσ ηηο ιέμεηο κε απαξέκθαηα. Γηάινγνο γχξσ απφ ην έρεηλ,
ην θαηέρεηλ, ην θαίλεζζαη, ην ιέγεηλ, δηάινγνο γχξσ απφ ην βνπιεχεζζαη, ην
βνιεχεζζαη θαη ηειεπηαία θαη ην ηδνγάξεηλ.
Αο δψζνπκε κηα άιιε λφηα ζην δηάινγν, αο κηιήζνπκε γηα ην είλαη, γηα ην ππάξρεηλ
θαη ην δεηλ ησλ αλζξψπσλ.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Καηλνχξην
ζηπι βιέπσ!
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): Γηα ηνχην, ν Πξσζππνπξγφο
έδσζε έκθαζε ζηηο αλαθνξέο ηνπ γηα ηνλ πνιηηηζκφ, γηα ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ
Παηδεία, γηα ηελ νηθνινγία, γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο.
Οη ιέμεηο νηθνινγία, πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο απνθηνχλ θξίζηκε ζεκαζία. Οη
ιέμεηο απηέο κε ηνπο ζπλεηξκνχο ηνπο, καο νδεγνχλ ζε θξηηηθέο ζθέςεηο θαη ζε
έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε, ηε θχζε, ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηνλ άλζξσπν, αλάκεζα ζηελ νηθνινγία, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ
θνηλσλία. Κάζε κέξα γίλεηαη ζπλείδεζε ζε φινπο θαη θηήκα ησλ αλζξψπσλ φηη θάζε
αλάπηπμε δελ ζπκβαδίδεη θαη δελ είλαη ζπλψλπκε πάληα κε ηελ πξφνδν. Ζ αλάπηπμε

θαη ε πξφνδνο είλαη έλλνηεο ζπκβαηέο, κφλν φηαλ δηαζθαιίδνληαη θαη αλαλεψλνληαη
ηα θπζηθά ζεκέιηα ηεο δσήο, φηαλ ην παξφλ δελ ππνζεθεχεη ην κέιινλ.
κσο, ε αλάπηπμε θαη ε πξφνδνο κε ηελ πξνβνιή ησλ πνζνηηθψλ ηνπο κεγεζψλ
ζπλππάξρνπλ κε ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε
ηελ θαηάξξεπζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηελ ππνβάζκηζε θαη ηελ θξίζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ αλζξψπσλ ζε φιε ηε γε.
Καη ζηελ Διιάδα ε θχζε θαίλεηαη φηη εθδηθείηαη ηνλ άλζξσπν, εκάο, γηα ηελ
απιεζηία, ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε, ηε καηαηνδνμία θαη ηελ θαηαζηξνθηθή δχλακή
καο. Ο αέξαο δειεηεξηάδεηαη, νη ζάιαζζεο ξππαίλνληαη, νη πδάηηλνη πφξνη
ιηγνζηεχνπλ, ζπαηαινχληαη θαη ξππαίλνληαη. Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ,
ε παλίδα θαη ρισξίδα θαηαζηξέθνληαη. Σν έδαθνο δηαβξψλεηαη, ηα δάζε ράλνληαη, ε
μεξαζία απεηιεί. Ζ ιεηςπδξία, ην φδνλ, ηα νμείδηα ηνπ άλζξαθνο, ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ
ζείνπ, ην λέθνο, δελ είλαη εθηάιηεο ησλ επαηζζεηνπνηεκέλσλ νηθνιφγσλ, αιιά φισλ
ησλ αλζξψπσλ. Δπηπρψο, ηα ζέκαηα απηά αξρίδνπλ λα γίλνληαη θπξίαξρα. Κάπνηα
ζηηγκή ίζσο γίλνπλ θαη κνλαδηθά θαη εδψ θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
Ζ αθχπληζε, ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε αγσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ
είλαη δεδνκέλα. Σα κέζα ελεκέξσζεο αληηκεησπίδνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα σο δσηηθά
πξνβιήκαηα γηα ηελ Διιάδα, γηα ηελ Κνηλσλία καο, γηα ηνλ θφζκν, ηελ Δπξψπε θαη
ηε Μεζφγεην. Δπηπρψο, ηα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ πεξάζεη -είλαη επηχρεκα- ζηελ
πξψηε ζειίδα ησλ εθεκεξίδσλ, ζηηο πξψηεο εηδήζεηο ησλ άιισλ κέζσλ ελεκέξσζεο
θαη νπσζδήπνηε έρνπλ ζεκαζία ηα αθηεξψκαηα πνπ θάλνπλ ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο.
Θα θέξσ νξηζκέλα παξαδείγκαηα απιά, κε ζηνηρεία θαη αξηζκνχο, γηα λα
θαηαλνήζνπκε ηα θξίζηκα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλππνιφγηζηεο επηπηψζεηο ζηε δσή
καο. Θα πσ νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ. Γηα λα ππάξμεη έλα
ειεθηξνζφθ πηζηεχσ, γηα θάζε ζθεπηφκελν θαη επαίζζεην πνιίηε θαη νπσζδήπνηε γηα
ηελ Δζληθή καο Αληηπξνζσπεία.
Πξψηνλ, ην 40% έσο 50% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Διιάδαο θηλδπλεχεη, γηαηί έρεη
πςειή επαηζζεζία ζην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο. Αλ ζ' απηέο ηηο εθηάζεηο δελ
πξνζηαηεπζεί θαη δελ επεθηαζεί ε βιάζηεζε, ηφηε ζα ππάξμνπλ νδπλεξέο ζπλέπεηεο,
γηαηί ζα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά θαη νη εδαθηθνί θαη νη πδάηηλνη πφξνη ηεο Διιάδαο. Ζ
δηάβξσζε έρεη νδεγήζεη ην 10% πεξίπνπ ηνπ εδάθνπο ηεο Υψξαο ζε εξήκσζε. Ζ
αράξα έξρεηαη ζηγά-ζηγά θαη ζηελ Διιάδα.
Γεχηεξνλ, θάζε ρξφλν απφ ηηο βξνρέο, ηνπο ρεηκάξξνπο θαη ηα πνηάκηα θαη απφ ηα
βνπλά, αιιά θαη απφ άιιεο παξαγσγηθέο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο, κεηαθέξνληαη
ζηε ζάιαζζα, 100 εθαη. ηφλνη παξαγσγηθνχ εδάθνπο θαη πεξίπνπ 600.000 - 700.000
ηφλνη ζξεπηηθψλ νπζηψλ.
Απηά ηα 100 εθαη. ηφλνη ρψκαηνο αληηζηνηρνχλ ζε 200.000 πεξίπνπ ζηξέκκαηα
παξαγσγηθνχ εδάθνπο. Γηα λα έρνπκε πην ρεηξνπηαζηέο πξνζιακβάλνπζεο
παξαζηάζεηο, απηά ηα ζηξέκκαηα αληηζηνηρνχλ κε ην κέγεζνο ηεο Αξγνιηθήο
πεδηάδαο, πεξίπνπ κε ηελ έθηαζε ηεο Νήζνπ Υίνπ. Απηφ ράλεηαη, αγαπεηνί
ζπλάδειθνη, θάζε ρξφλν.
Σξίηνλ, θάζε ρξφλν 500.000 ζηξέκκαηα δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ γίλνληαη
ζηάρηε.
Σέηαξηνλ, θάζε ρξφλν πεξίπνπ 2.000 ζηξέκκαηα κεηακνξθψλνληαη ή βαπηίδνληαη
ζηελ Αηηηθή ζε νηθφπεδα. ε απηφ βνεζάεη θαη ν θ. Καηζηγηάλλεο.
Πέκπηνλ, ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ζε θάζε έλαλ θάηνηθν αληηζηνηρνχλ 25 ηεηξαγσληθά
κέηξα αζηηθνχ δάζνπο, ελψ ζηελ Αηηηθή γηα θάζε θάηνηθν αληηζηνηρεί κφλν 1,5
ηεηξαγσληθφ κέηξν αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ δάζνπο.

Σν λέθνο δελ είλαη κφλν πξνλφκην ηεο Αζήλαο. Νέθνο έρνπλ θαη άιιεο πφιεηο, φπσο
ε Θεζζαινλίθε, ε Κνδάλε, ν Πεηξαηάο θαη ε Μεγαιφπνιε. Σα φξηα επηθπιαθήο, ηα
φξηα ζπλαγεξκνχ, ηα έθηαθηα κέηξα απνθαιχπηνπλ κία αιήζεηα γηα ηε δσή καο. Σε
ζπλχπαξμή καο κε θαηαζηάζεηο πνπ ππνλνκεχνπλ θαη ππνβαζκίδνπλ ηελ πγεία καο
θαη ηε δσή καο.
Λεηςπδξία δελ αληηκεησπίδεη κφλν ε Αζήλα αιιά θαη άιιεο πφιεηο, φπσο θαη άιιεο
πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ κεγάιε μεξαζία. Θα αλαθέξσ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηηο
ειιεληθέο ζάιαζζεο πνπ ξππαίλνληαη θαη αξγνπεζαίλνπλ. Καη φηαλ ιέκε γηα ηηο
ειιεληθέο ζάιαζζεο πξέπεη λα δνχκε φηη γχξσ απφ ηελ ζάιαζζα θαη ηνλ ήιην θαη ην
ηνπίν καο ππάξρεη κία νιφθιεξε βηνκεραλία, πνπ αληηπξνζσπεχεη ν ηνπξηζκφο θαη
φια ηα ζπλαθή επαγγέικαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 25% πεξίπνπ ηεο
νηθνλνκίαο καο.
Θα παξαζέζσ θαη γηα ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο νξηζκέλα ζηνηρεία. Θα αλαθέξσ κφλν
γηα ην Θεξκατθφ θαη ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν.
Πξψηνλ, ζην Θεξκατθφ Κφιπν πέθηνπλ θάζε κέξα 120.000 θπβηθά κέηξα αζηηθά
ιχκαηα θαη 60.000 θπβηθά κέηξα βηνκεραληθά απφβιεηα. Δπίζεο, απφ ηηο απνξξνέο
ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ πέθηνπλ θάζε ρξφλν 60.000 ηφλνη ιηπάζκαηα θαη 150300 ηφλνη θπηνθάξκαθα.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Α' Αληηπξφεδξνο ηεο Βνπιήο
θ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Ν. ΚΡΖΣΗΚΟ).
Γεχηεξνλ, ν Κνξηλζηαθφο, ν νπνίνο είλαη έλαο ηδηαίηεξα θιεηζηφο θφιπνο δέρεηαη
εθηφο απφ ηα ζπλεζηζκέλα αζηηθά ιχκαηα ησλ πφιεσλ, ηα βηνκεραληθά απφβιεηα, ηα
ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνθάξκαθα, επηπξφζζεηα κία εξπζξά ιάζπε. Μία ιάζπε ε νπνία
έρεη ζηα ζπζηαηηθά ηεο βαξηά κέηαιια θαη νθείιεηαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ βσμίηε,
ζε πξντφληα αινπκηλίνπ θαη πξνέξρεηαη απφ ην εξγνζηάζην ηεο ΠΔΗΝΔ.
Σξίηνλ, γηα ην αξσληθφ δελ ζέισ λα αλαθέξσ ζηνηρεία, γηαηί δελ ζέισ λα ραιάζσ
ην καθάξην χπλν ησλ κέρξη ζήκεξα θξαηνχλησλ θαη θπβεξλψλησλ, ίζσο θαη ηνλ χπλν
φισλ καο.
Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ ζέισ λ' αλαθέξσ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηε Μεζφγεην, πνπ είλαη
κία ζάιαζζα θιεηζηή θαη απηή, θαη ζηγά-ζηγά αξγνπεζαίλεη.
Θα πεξάζσ ζε έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ Αηηηθή. Ίζσο λα κελ ζαο έρνπλ
απαζρνιήζεη πνηέ, πσο θεχγνπλ θαη πνπ πεγαίλνπλ ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα θαη ηα
βηνκεραληθά απνξξίκκαηα.
Ζ ρσκαηεξή ησλ Άλσ Ληνζίσλ, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κέζα ζε πνιχ ιίγν ρξφλν ίζσο θαη ζε νξηζκέλνπο κήλεο- κπνξεί λα θζάζεη ζην ζεκείν θνξεζκνχ. Τπάξρεη
θίλδπλνο λα μερεηιίζεη, ππάξρεη θίλδπλνο λα θιείζεη. Σφηε ηη ζα γίλεη; Πνηνη
επζχλνληαη γη' απηήλ ηελ ηξαγηθή ακέιεηα, γη' απηήλ ηελ νιηγσξία, γη' απηφ ην
έγθιεκα; Ζ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ηέζζεξα ρξφληα δελ έθαλε απνιχησο
ηίπνηα. Γελ πξνψζεζε θακία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ,
θαλέλα ζρέδην αλαθχθισζεο θαη πγεηνλνκηθήο ηαθήο.
Θα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ νξηζκέλα ζηνηρεία: Σα απνξξίκκαηα νηθηαθνχ
ηχπνπ, πνπ πεγαίλνπλ ζηε ρσκαηεξή Άλσ Ληνζίσλ, είλαη 1.240.000 ηφλνη ην ρξφλν.
Σα κπάδα ή ηα απνξξίκκαηα γηα ηελ Αηηηθή είλαη πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκχξην θπβηθά
κέηξα θάζε ρξφλν. Σα εμσνηθηαθά απνξξίκκαηα πνπ απνξξίπηνληαη ζηε ρσκαηεξή
ησλ Άλσ Ληνζίσλ είλαη πεξίπνπ 140.000 ηφλνη εηεζίσο. Καη απηά είλαη ηα
λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα, νη ακκνβνιέο, ηα πεηξειαηνεηδή, ηα απνξξίκκαηα
παξαγσγήο. Μπνξείηε λα θαληαζηείηε ηελ Αηηηθή κε έλα αλχπαξθην θαη
θαηεζηξακκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ; Θα είλαη κία θφιαζε θαη
απηή κπνξεί λα έιζεη ζε πνιχ ιίγν ρξφλν, γηαηί δελ θάλαηε ηίπνηε. Δκείο ζα θάλνπκε.

Θα πξνσζήζνπκε ηελ αλαθχθισζε θαη ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη πάξα
πνιχ ζχληνκα.
(Θφξπβνο απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο.)
ΥΡΖΣΟ ΚΑΣΗΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Πξφεδξε, ζέισ ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ,
επεηδή αλαθέξζεθε ζε κέλα.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): Κχξηε Πξφεδξε, θχξηνη
ζπλάδειθνη, ζηηο 10 Οθησβξίνπ ν Διιεληθφο Λαφο αλέδεημε κε ηελ εηπκεγνξία ηνπ
κία λέα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πιεηνςεθία κε επαηζζεζίεο θαη απαηηήζεηο, κε
αγσλίεο θαη ειπίδεο. Απηή ε κεγάιε πιεηνςεθία απαηηεί απφ ην ΠΑΟΚ θαη απφ ηελ
Κπβέξλεζε λα είλαη πξαγκαηηθά κία δχλακε επζχλεο, κία δχλακε πξννπηηθήο. Ζ
4εηία 1993-1997 κπνξεί θαη πξέπεη λα ζεκαηνδνηήζεη έλα λέν ηζηνξηθφ θχθιν κε
νξαηφ ρξνληθφ νξίδνληα δχν ηνπιάρηζηνλ δεθαεηίεο. Μπνξεί θαη πξέπεη λα είλαη ε
αθεηεξία ηεο ζπληεηαγκέλεο πνξείαο καο γηα ηνλ 21ν αηψλα. Απηή ε δηαπίζησζε,
απηή ε νκνινγία καο αλαγθάδεη φινπο καο λα ζθεθηνχκε ηνλ Διιεληζκφ, ηελ Διιάδα
θαη ηνπο Έιιελεο, ην φλνκα, ηελ ςπρή θαη ηελ ηαπηφηεηά καο, ηελ θνηλσλία,
νηθνλνκία θαη ηνπο ζεζκνχο καο κέζα ζε έλα ρξφλν θαη ρψξν, κέζα ζηηο πξνθιήζεηο
ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο.
Δίλαη ζθφπηκν θαη αλαγθαίν λα ζθεθηνχκε ην ζπλαξπαζηηθφ ηαμίδη ηεο Διιάδαο θαη
ηνπ Διιεληζκνχ κέζα ζην ρξφλν θαη ην ρψξν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηεθηαηλφκελα
ζηνλ πεξίγπξφ καο. Μέζα ζηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο νη Έιιελεο ζα είκαζηε έλαο
καγηθφο ζηαζκφο, 10 εθαη. άλζξσπνη. Οθείινπκε φκσο λα ζθεθηνχκε ηε ρσξνηαμηθή
δηάηαμή ηνπο. Να ζθεθηνχκε πνχ ζα δνπλ, πψο ζα δνπλ, ηη ζα παξάγνπλ θαη ηη ζα
θαηαλαιψλνπλ απηά ηα 10 εθαη. άλζξσπνη. Πνην ζα είλαη ην κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο
θαη θνηλσληθήο καο νξγάλσζεο. Πνηεο ζα είλαη νη ζπλζήθεο ηεο δσήο καο. Πνηνη ζα
είλαη νη θπζηθνί πφξνη ηεο δσήο καο θαη πνηα ζα είλαη ε ηζνξξνπία ησλ
νηθνζπζηεκάησλ καο. Πνηεο ζα είλαη νη ζρέζεηο θαη πνηα ζα είλαη ε ζπλχπαξμή καο κε
ηνπο γείηνλεο.
Να ζθεθηνχκε κέζα απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, κέζα απφ ππαξθηέο θαη θιηκαθνχκελεο
απεηιέο, πνηνο ζα είλαη ν δσηηθφο καο ρψξνο, ηα φξηα θαη ηα ζχλνξά καο θαη πνηα ζα
είλαη ε δεκηνπξγηθή ζπκβνιή καο ζην νηθνπκεληθφ γίγλεζζαη. Οθείινπκε λα
ζθεθηνχκε πνηα ζα είλαη ε ζπλνρή ηεο Υψξαο καο θαη ηεο Κνηλσλίαο καο. Πνηεο ζα
είλαη νη ζρέζεηο θαη νη αληηζέζεηο, νη αληζφηεηεο, νη ζεζκνί θαη ε αιιειεγγχε αλάκεζα
ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο καο. Πνην ζα είλαη ην παξακεζφξην ηφμν, πνηνο ν
πιεζπζκφο ηνπ θαη πνηεο νη παξαγσγηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο.
ίγνπξα έρεη έξζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ γηα λα αιιάμνπκε ξηδηθά ην
κεηαπνιεκηθφ κνληέιν αλάπηπμεο. Να ππεξβνχκε ην αζελνθεληξηθφ κνληέιν κε ηα
ηξαγηθά αδηέμνδα θαη ηα ζχλδξνκά ηνπ. Έρεη έξζεη ε ψξα λα μεθαζαξίζνπκε, πνηα ζα
είλαη ε ζρέζε ηεο Αηηηθήο, ηεο Αζήλαο, κε ηηο κηθξέο Αζήλεο, δειαδή κε ηα θαη'
εηθφλα θαη θαζ' νκνίσζίλ ηεο αζηηθά θέληξα. Πνηεο ζα είλαη νη ζρέζεηο ηεο κεγάιεο
Αζήλαο θαη ησλ κηθξψλ Αζελψλ κε ηνλ ππφινηπν ρψξν θαη ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ
ηεο Διιάδνο. Γειαδή, πνηα ζα είλαη ε ζρέζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο αζηηθήο Διιάδαο κε
ηελ "μεραζκέλε, ηελ μνξθηζκέλε θαη ηελ "έξεκε" Διιάδα θαη γηαηί.
Γηα φια απηά αιιά θαη γηα ρηιηάδεο άιια, ηη, γηαηί, πψο, πφηε θαη πνηνη, έρνπκε ρξένο
λα ζηνραζηνχκε θαη λα θξνληίζνπκε ηα πνιιαπιά ηζνδχγηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ
Διιεληζκνχ. Βεβαίσο πξέπεη λα θξνληίζνπκε ηα νηθνλνκηθά ηζνδχγηα θαη ηα κεγέζε
ηεο νηθνλνκίαο. κσο νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηεο αλάπηπμεο δελ αξρίδνπλ θαη
δελ ηειεηψλνπλ θαη δελ εμαληινχληαη κέζα ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε. Αο
αλαθαιχςνπκε θαη λα κελ μερλάκε πνηέ ηελ θξίζηκε έλλνηα, δειαδή ηε ζρέζε θαη
ηελ αιιειεγγχε ησλ πνιιαπιψλ ηζνδπγίσλ. ην νηθνινγηθφ, ζην πνιηηηζκηθφ, ζην

δεκνγξαθηθφ, ζην δεκνθξαηηθφ, ζην εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη ζην θνηλσληθφ ηζνδχγηφ
καο έρνπκε ηξνκαθηηθά ειιείκκαηα.
ια απηά ηα ηζνδχγηα εθπέκπνπλ SOS. Αλ ζήκεξα δελ αθνχκε ηίπνηα είλαη βέβαην
φηη ην κέιινλ καο επηθπιάζζεη νδπλεξέο εθπιήμεηο. Αο ακθηζβεηήζνπκε ηελ
θαηεζηεκέλε θαη θνληφζσξε ζθέςε, αο απνξξίςνπκε ηηο ζεκαληηθέο παξαδνζηαθέο
αλαιχζεηο καο. Αο ζπκεζνχκε φηη θαη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη παληνχ ζηνλ θφζκν,
πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ηε γεσπνιηηηθή ηάμε πξαγκάησλ, ππάξρεη θαη ε
γεσθπζηθή ηάμε πξαγκάησλ θαη ε αλζξσπνγεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή ηάμε
πξαγκάησλ κε κέηξν ησλ πάλησλ ηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε.
Αο κε ιεζκνλνχκε πνηέ φηη αθφκα θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ θαηακεξηζκνχ
θαη ζρεδηαζκνχ, αλαγλσξίδνληαη νη πεξηνρέο ηνπ ήιηνπ, ε αλάπηπμε ηνπ ήιηνπ, νη
πεξηνρέο ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ζ Διιάδα είλαη γεσγξαθηθά,
θιηκαηνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά ε πην πξνλνκηαθή ρψξα ηεο Δπξψπεο. Γη' απηφ πξέπεη
λα εμαληιήζνπκε ηα ζπγθξηηηθά καο πιενλεθηήκαηα θαη λα απνθνκίζνπκε φια ηα
νθέιε απφ ην λέν Δπξσπατθφ θαηακεξηζκφ θαη απφ ηε λεπξαιγηθή καο ζέζε ζηε
Μεζφγεην θαη ηα Βαιθάληα.
Απηφ πνπ φκσο πξνυπνζέηεη επηινγέο, ζρέδηα θαη ηεξαξρήζεηο, πξνυπνζέηεη άιινπο
πξνζαλαηνιηζκνχο, αιιά θαη ζπκβαηά πξφηππα αλάπηπμεο. Έρεη έξζεη ε ζηηγκή λα
θαληαζηνχκε θαη λα ζρεδηάζνπκε ηελ πνξεία ηεο Διιάδαο κε ηηο εμήο ζεσξήζεηο θαη
ζπζρεηίζεηο: Πξψηνλ. Υψξνο - ρξφλνο - Διιεληζκφο - πνιηηηζκφο. Γεχηεξνλ. Φχζε δσή - άλζξσπνο - θνηλσλία - αλάπηπμε.
Μφλν αλ δνχκε έηζη ηα πξάγκαηα θαη ηελ εμέιημή καο κπνξνχκε λα κελ έρνπκε κφλν
ηε κλήκε ηνπ παξειζφληνο. Μπνξνχκε λα απνθηήζνπκε θαη ηε κλήκε ηνπ κέιινληφο
καο, απηήλ ηε κλήκε ηνπ κέιινληφο καο πνπ πξνβάιιεη κπξνζηά θαη είλαη ε
κνλαδηθή θαη ηθαλή αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ επηβίσζή καο.
Αο αλαθέξνπκε έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηεο ζηξεβιήο θαη ηεο θνληφζσξεο
αλάπηπμεο πνπ επηθξάηεζε κεηά ηνλ πφιεκν. Ζ Αηηηθή είλαη κία πεξηθέξεηα, έλαο
ρψξνο ηεο Παηξίδαο καο πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 4% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη
θηινμελεί ην 40% ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ, ην 55% ησλ ππεξεζηψλ, ην 50% ησλ
βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην 55% ησλ ΗΥ.
Ζ Αηηηθή φπσο έγηλε θαη φπσο είλαη εθπξνζσπεί ην γφξδην δεζκφ ηεο Διιάδαο θαη
ηνπ Διιεληζκνχ. Με ην βξφγρν ηεο δελ πλίγεηαη ε ίδηα κφλν, αιιά ηαπηνρξφλσο
πλίγεη θαη νιφθιεξε ηελ Διιάδα.
Σν ζεκεξηλφ αηηηθφ ηνπίν θέξεη ην αλεμίηειν ζηίγκα ηεο λενειιεληθήο καο
ηαπηφηεηαο. Καηαζηξέςακε κέζα ζε 40 ρξφληα, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ίζσο νξηζηηθά
θαη ακεηάθιεηα ηε θχζε, ηελ ηζνξξνπία, ηελ αξκνλία, ην κέηξν, ηελ ηζηνξία θαη ηελ
νκνξθηά ελφο ζπάληνπ ζηνλ θφζκν ηνπίνπ, κε αδηαηάξαθηε ζπλέρεηα ρηιηάδσλ εηψλ.
Απηφ έγηλε κέζα ζε 40 ρξφληα λενειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη φ,ηη έγηλε έρεη βγεη
σο απφθαζε κέζα απφ εδψ ή απφ ηηο θπβεξλήζεηο πνπ θπβέξλεζαλ ηνλ Σφπν
νξηζκέλεο δεθαεηίεο.
ΓΗΧΡΓΟ ΚΑΣΗΦΑΡΑ (Τπ. Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο): Γεμηά, Γεμηά!
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ.): Απηφ ην κεηαπνιεκηθφ κνληέιν
αλάπηπμεο έρεη εθπλεχζεη, έρεη πεζάλεη, αιιά έρεη αθήζεη κία βαξηά θιεξνλνκηά θαη
κία ηδηφηππε ζπλελνρή ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία. Απηφ ίζσο λα βνιεχεη πνιινχο λα
κέλεη απηφ ην κνληέιν άηαθν.
κσο, αλ εκείο δελ αξλεζνχκε ηηο ζθέςεηο, ηελ αηζζεηηθή, ηα πξφηππα, ηα
ζπκθέξνληα θαη ηνπο θνξείο πνπ ηαπηίζηεθαλ κ' απηφ ην κνληέιν, ππάξρεη θίλδπλνο
λα βξηθνιαθηάζεη. Αζθαιψο θαη ππάξρνπλ θπζηθνί θαη εζηθνί απηνπξγνί γηα ηελ
θαηαζηξνθή, ε νπνία βαθηίζηεθε ζαχκα, πξφνδνο, αλάπηπμε, ρξπζή 8εηία. κσο,
απηή ε θαηαζηξνθή δελ έρεη ζρέζε κφλν κε ηελ πνιηηηθή θαη ην ζρέδην, ηελ ηζηνξία

θαη ηα ζπκθέξνληα κίαο ηδηφηππεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο νιηγαξρίαο, αιιά θαη κε
ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ηηο αηζζεηηθέο αλαθνξέο ηεο.
Ζ ζπληεξεηηθή Παξάηαμε κε ηα δηαδνρηθά ηεο πξφζσπα ηηο ηειεπηαίεο 10εηίεο αιιά
θαη ζήκεξα αθφκα επηκέλεη λα καο ζπκίδεη ηνλ Αβδεξηηηζκφ θαη ηνπο Αβδεξίηεο.
Αθφκα θαη ζήκεξα δελ έρεη αλαιάβεη απηή ε Παξάηαμε ηηο ηζηνξηθέο ηεο επζχλεο.
Γελ έρεη αλαινγηζηεί ην απαηηνχκελν δηνξζσηηθφ, ίζσο θαη αλππνιφγηζην θφζηνο γηα
λα απνθαηαζηαζνχλ νη δσηηθέο ηζνξξνπίεο ηφζν γηα ηνπο αλζξψπνπο φζν θαη γηα ηε
θχζε, φρη κφλν ζηελ Αηηηθή, αιιά θαη ζε φιε ηελ Διιάδα.
Γη' απηά, θχξηε ακαξά, έρεηε θαη εζείο κεγάιεο επζχλεο. Γελ γελλεζήθαηε κε θξίλν.
Δίζηε παηδί απηήο ηεο Παξάηαμεο θαη έρεηε πνιχ κεγάιεο επζχλεο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΑΝΣΧΝΖ ΑΜΑΡΑ (Πξφεδξνο Πνιηηηθήο Άλνημεο): Βιέπσ θαη ην δηθφ ζαο ην
πξφβιεκα ηψξα!
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): ια απηά ηα επηζεκαίλσ
έληνλα, γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη δελ κπνξεί θαλείο λα δηαρεηξηζηεί ηε ζεκεξηλή
πνιχκνξθε θξίζε. Έλα θίλεκα φπσο είλαη ην ΠΑΟΚ, πνπ πηζηεχεη ζην
Γεκνθξαηηθφ ζνζηαιηζκφ, ηνλ άλζξσπν, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε θχζε, κπνξεί λα
εκπλεχζεη θαη λα ζπγθηλήζεη, αλ αξλεζεί απηφ ην κνληέιν. Αλ αξλεζεί απηφ ην
ζχζηεκα πνπ γελλά θαη αλαπαξάγεη ηελ θξίζε, πνπ γελλά θαη αλαπαξάγεη κηα
κπινθαξηζκέλε θνηλσλία.
Σν φξακά καο, νη ζηφρνη, νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΠΑΟΚ γηα
ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, έρεη θαηαηεζεί, έρεη ζπδεηεζεί,
κπνξεί λα απνηειεί θαη θνηλφ ηφπν.
Αλαιπηηθά νη ζηφρνη καο θαη νη κεγάιεο επηινγέο καο πεξηιακβάλνπλ:
Πξψηνλ, ηε ζχδεπμε ηεο νηθνλνκίαο κε ην πεξηβάιινλ, ηε ζχδεπμε ηεο νηθνινγίαο κε
ηελ αεηθφξν, ηε βηψζηκε αλάπηπμε.
Γεχηεξνλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηε
βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο.
Σξίηνλ, ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αλαλέσζε ηεο ηζνξξνπίαο, ηεο αξκνλίαο θαη ηεο
πνηθηιφηεηαο ηεο ειιεληθήο θχζεο.
Σέηαξηνλ, ηε κάρε θαηά ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο δσήο θαη
εξγαζίαο.
Πέκπηνλ, ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο παηδείαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο
αγσγήο θαη ελεκέξσζεο.
Έθηνλ, ηελ ελίζρπζε ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ επηθχξσζε ησλ δηεζλψλ
ζπκβάζεσλ.
Έβδνκνλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηα θηλήκαηα νηθνινγίαο, πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο
δσήο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ κε ην θχξνο θαη ηε δχλακε
ησλ ηνπηθψλ δεκνςεθηζκάησλ.
Αλαθέξνκαη θαη αλαθέξζεθε θαη ν Πξσζππνπξγφο ζηα δεκνςεθίζκαηα. Πηζηεχνπκε
φηη κφλν έηζη κπνξεί λα κπεη ηέινο ζηελ ζεσξία θαη ζην θφβν γηα ην πνιηηηθφ θφζηνο
ζε κηα θπβέξλεζε ή ζε έλα θφκκα. Θεσξνχκε επηηαθηηθή αλάγθε, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο, λα θαζηεξσζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ ηα δεκνςεθίζκαηα, είηε γεληθά
είηε ηνπηθά, γηα ηελ άκεζε έθθξαζε ηεο ιατθήο εηπκεγνξίαο ζε θξίζηκα δεηήκαηα.
Δλδεηθηηθά αλαθέξσ γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Αηηηθήο, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ κε ηα
ΝΑΗ θαη ηα ΟΥΗ ηνπο λα απνθαζίζνπλ:
Πξψηνλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο θαη ιχζεηο.
Γεχηεξνλ, γηα ηελ ζπγθξφηεζε ελφο απηφλνκνπ θαη αλεμάξηεηνπ θνηλσληθνχ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα νξγαλψλεη θαη ζα νξζψλεη ηνλ νηθνινγηθφ
πεξηβαιινληηθφ ιφγν ηεο Κνηλσλίαο απέλαληη ζηνλ κνλφινγν ηνπ Κξάηνπο.

Σξίηνλ, γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο πφξνπ πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο πνπ ζα
θαηαλέκεηαη απηνηειψο γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, ρσξίο λα δηαρέεηαη θαη ρσξίο λα
ράλεηαη κέζα ζηελ καχξε ηξχπα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Δδψ ζα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ έλα παξάδεηγκα. Ζ Νέα Γεκνθξαηία ην 1991
επέβαιε κηα πξφζζεηε θνξνινγία ζηε βελδίλε, ζηα θαχζηκα. Ζ αηηηνινγία ηφηε ήηαλ
φηη ηα ρξήκαηα απηά ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ λέθνπο. Σα έζνδα απν απηήλ ηελ εηδηθή θνξνινγία αλέξρνληαη
πεξίπνπ ζε 32 δηζεθαηνκκχξηα. Μεηά απφ έλα ρξφλν, ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο νκνιφγεζε φηη γηα ηα 32 δηζεθαηνκκχξηα δελ είρε ζπζηαζεί εηδηθφο
ινγαξηαζκφο. Υάζεθαλ απηά ηνλ πξψην ρξφλν ζηελ καχξε ηξχπα ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηνλ δεχηεξν ρξφλν πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί γηα ην
ινγαξηαζκφ απηφ πεξίπνπ άιια 32 δηζεθαηνκκχξηα. Σα ζπγθνηλσληαθά έξγα πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απ' απηφλ φκσο ηνλ πφξν, έρνπλ απνξξνθήζεη γηα ην 1993 κφιηο
3,5 κε 4 δηζεθαηνκκχξηα. Αθξηβψο γη' απηφ πξνηείλνπκε ηα δεκνςεθίζκαηα, γηα λα
μέξεη ν Λαφο, γηα λα μέξνπλ νη πνιίηεο ηη απνθαζίδνπλ, πνηεο ιχζεηο πξνσζνχλ θαη
εάλ απνθαζίζνπλ ηνλ πφξν πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο, λα μέξνπλ πνηνο ηνλ
δηαρεηξίδεηαη θαη πνπ πεγαίλεη.
Κχξηε Πξφεδξε, θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, ζα πσ νξηζκέλα ιφγηα γηα ηα δεκφζηα
έξγα. Σα δεκφζηα έξγα γηα ην ΠΑΟΚ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
κνρινχο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο Υψξαο.
Σα κεγάια έξγα, ηα έξγα πλνήο είλαη δσηηθή αλάγθε γηα ηελ Διιάδα. Δίλαη κηα
βαζηθή πξνυπφζεζε λα απαληήζνπκε ζεηηθά θαη δεκηνπξγηθά θαη ε Διιάδα θαη νη
Έιιελεο ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ καο, ζηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο Δλσκέλεο
Δπξψπεο. Δίλαη κία κεγάιε επθαηξία απηά ηα έξγα λα ζπλδεζνχλ άξξεθηα κε ηελ
πξννπηηθή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηελ απαίηεζε γηα πνηφηεηα δσήο, γηα
αλζξψπηλε δσή ζε αλζξψπηλν πεξηβάιινλ.
Ο ζρεδηαζκφο, νη βαζηθέο επηινγέο θαη νη πξνηεξαηφηεηέο καο γηα ηα δεκφζηα έξγα
θαζνξίδνληαη απφ νξηζκέλα θξηηήξηα θαη νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Απηά ηα
θξηηήξηα θαη απηέο νη αξρέο είλαη νη εμήο:
Πξψηνλ, νη επξχηεξεο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Υψξαο, γηα ηε
βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ φισλ ησλ πεξηθεξεηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηεζλείο
δηαζπλδέζεηο ηεο Διιάδαο θαη ηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηεο ζηα
Βαιθάληα.
Γεχηεξνλ, ε έληαμε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ κεγάισλ έξγσλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηε ζπζζψξεπζε ηεο ηερλνγλσζίαο ζε
Έιιελεο επηζηήκνλεο θαη εηαηξείεο, κε ηε δεκηνπξγία ρηιηάδσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο
θαζψο θαη κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαη πνιιαπιαζηαζηηθέο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζε
ειιεληθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο.
Σξίηνλ, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ,
είηε απηνί πξνέξρνληαη απφ ηελ Κνηλφηεηα είηε απφ εζληθνχο πφξνπο.
(ην ζεκείν απηφ ηελ Πξνεδξηθή Έδξα θαηαιακβάλεη ν Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο θ.
ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ).
Σέηαξηνλ, ε δηαθάλεηα ζηελ φιε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ έξγσλ θαη ν απζηεξφο
έιεγρνο ηφζν ηνπ θφζηνπο, φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Πέκπηνλ, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ
έξγσλ κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη ηα λέα επξσπατθά δεδνκέλα. Γηα ην
ζθνπφ απηφ έρνπκε αξρίζεη επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην,
κε ηνπο εξγνιεπηηθνχο θνξείο θαη κε ηνπο άιινπο επηζηεκνληθνχο θνξείο.
Έθηνλ, ε ζσζηή ηεξάξρεζε θαη δηαζχλδεζε φισλ ησλ επηινγψλ έηζη ψζηε ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα, νη ξπζκνί εθηέιεζεο, νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη γηα ηελ πνηφηεηα

ησλ έξγσλ λα κελ απνηεινχλ θελφ γξάκκα ή γεληθέο θαη αθεξεκέλεο αλαθνξέο πξνο
παξαβίαζε, αιιά δεζκεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ,
ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν.
Έβδνκνλ, ε δηακφξθσζε φξσλ έηζη ψζηε ην ειιεληθφ ηερληθφ θαη θαηαζθεπαζηηθφ
δπλακηθφ λα αλαζπγθξνηεζεί θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο
Υψξαο. Δπίζεο, δεκηνπξγία ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έμνδν ησλ Διιήλσλ
ηερληθψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ ζε άιιεο ρψξεο.
γδννλ -πην θξίζηκν θαη πην ζεκαληηθφ- ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ
νηθνινγηθή ηζνξξνπία πξέπεη λα είλαη ζηνηρείν αλαπφζπαζην θάζε επηινγήο καο.
Απαξαίηεηεο ζπληζηψζεο, ηφζν ζην αξρηθφ πιαίζην ησλ επηινγψλ καο φζν θαη ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, απνηεινχλ νη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ θαη νη κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Άιισζηε ηηο κειέηεο απηέο
πξνβιέπνπλ σο πξνυπφζεζε πηα ηφζν ε θνηλνηηθή λνκνζεζία φζν θαη ε ειιεληθή
λνκνζεζία.
Δζείο, θχξηνη ζπλάδειθνη ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, πνηέ δελ ηεξήζαηε απηήλ ηελ
πξνυπφζεζε. ζεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έγηλαλ, έγηλαλ θαηφπηλ
ενξηήο. Σν δεχηεξν Παθέην Νηειφξ, ην Σακείν πλνρήο, αιιά φινη νη δηαζέζηκνη
πφξνη παξέρνπλ κία ζνβαξή δπλαηφηεηα πνπ δελ πξέπεη λα ζπαηαιεζεί θαη λα ραζεί.
Σν ΠΑΟΚ ζα πξνσζήζεη ηα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα θαη ηα έξγα ππνδνκήο κε
ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη γξήγνξνπο ξπζκνχο. κσο δελ ζα παξαβιέςνπκε πνηέ ηα έξγα
ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαρχξπζκε αλάπηπμε, ζπγθξαηνχλ
ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο θαη δίλνπλ νξίδνληεο δσήο ζηηο πεξηθέξεηεο, ζηνπο λνκνχο,
ζηηο επαξρίεο, ζηα λεζηά καο, ζηηο πφιεηο καο, ζηα ρσξηά καο. Σν παξακεζφξην ηφμν
Ήπεηξνο - Μαθεδνλία - Θξάθε ζα ζηεξηρζεί έηζη ψζηε λα απνηειέζεη ηηο πχιεο πξνο
ηε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν θαη επξχηεξα πξνο ηελ Δπξψπε. Σα λεζηά καο κε αηρκή ην
Αηγαίν ζα εληζρπζνχλ γηα λα απνηειέζνπλ θαη ηελ αζπίδα ηεο Παηξίδαο, αιιά θαη
αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο.
Γηα θάζε έξγν, είηε κεγάιν εζληθήο θιίκαθαο είηε πεξηθεξεηαθφ είηε λνκαξρηαθφ είηε
ηνπηθφ πξέπεη λα ππάξρνπλ απαληήζεηο πεηζηηθέο θαη δηάθαλεο ζηα εμήο εξσηήκαηα:
Γηαηί είλαη αλαγθαίν λα ζρεδηαζηεί θαη λα γίλεη απηφ ην έξγν; Πψο ζα είλαη θαη πνηεο
είλαη νη πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ; Πφηε ζα γίλεη;
Πφηε αξρίδεη θαη πφηε ηειεηψλεη; Πφζα ζα θνζηίζεη; Πνηνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
εθηέιεζεο; Πνηνη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο απφθαζεο θαη ηνπ ειέγρνπ; Γηα θάζε έξγν ζα
ππάξρεη κηα ηαπηφηεηα κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, κηα ράξηα δηαθάλεηαο πνπ ζα
είλαη αλαξηεκέλε ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο.
Θα θέξσ νξηζκέλα παξαδείγκαηα γηα ηα έξγα πνπ πξνψζεζε ε Νέα Γεκνθξαηία.
Γηα ην Μεηξφ Αζελψλ: Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο, πνπ ε ίδηα ε εηαηξεία ΑΣΣΗΚΟ
ΜΔΣΡΟ ζπλέηαμε, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ζνβαξφηαηε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο επίβιεςεο ζα έπξεπε λα
είρε εθηειεζζεί κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1993 ην 17,5% ηνπ έξγνπ, ελψ ζηελ πξάμε
έρεη θαηαζθεπαζζεί κφιηο ην 9%.
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο).
Θα ηα αθνχζεηε. Κχξηε Καηζηγηάλλε, ζα ηα αθνχζεηε θαη εζείο.
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο,
Κσδσλνθξνπζίεο).
Θα θέξσ νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, γηα ην πψο εμειίζζνληαη ηα έξγα
ζπκβαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ 500 εθαη., πνπ έρεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ
θαη ζηελ επζχλε ηνπ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ
Έξγσλ. Απηά ηα έξγα δεκνπξαηήζεθαλ κεηά ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989. ια απηά ηα έξγα
αλαθέξνληαη ζην πξψην Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο.

Δγγεηνβειηησηηθά έξγα: Απφ 15 έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 16 δηζ., κφλν έλα
έρεη νινθιεξσζεί.
Έξγα αεξνδξνκίσλ: Απφ ηα 10 έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 15 δηζ., κφλν δχν
έρνπλ νινθιεξσζεί.
Ληκεληθά έξγα: Απφ ηα 6 Ληκεληθά έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5 δηζ., κφλν ην
έλα έρεη νινθιεξσζεί.
Μεγάια ζπγθνηλσληαθά έξγα Αηηηθήο: Απφ ηα 3 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 14 δηζ.,
θαλέλα δελ νινθιεξψζεθε.
ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΣΗΠΛΑΚΟ: Ση είλαη απηά πνπ ιέηε; Πνχ ηα είδαηε απηά;
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): Μεγάια έξγα ζηνλ άμνλα
Αζήλαο-Λακίαο: Απφ ηα 5 έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40 δηζ., δελ έρεη
ηειεηψζεη θαλέλα. Ζ απνξξνθεηηθφηεηα ζ' απηφλ ηνλ άμνλα θαηά θάπνην ηξφπν, ελψ
ζα έπξεπε λα είραλ νινθιεξσζεί, έρεη πάεη θαιά, έρεη πάεη ζην 65%.
κσο ζηα κεγάια έξγα, ζηνλ νδηθφ άμνλα Αζήλαο-Κνξίλζνπ, απφ ηα 12 έξγα
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 54 δηζ., έρεη ηειεηψζεη κφλν ην έλα, ελψ ηα ππφινηπα
έρνπλ θαζπζηέξεζε έλα θαη δχν ρξφληα. Ζ απνξξνθεηηθφηεηα ζ' απηά ηα νδηθά έξγα
είλαη κφλν 38%.
Απηά ηα ιέσ λα ηα αθνχζεη ν θ. Σζηπιάθνο, γηαηί ην πξσί καο έιεγε άιια ζηνηρεία.
(ην ζεκείν απηφ, εηζέξρεηαη ζηελ Αίζνπζα ν Πξφεδξνο ηεο Κπβεξλήζεσο,
ρεηξνθξνηνχκελνο απφ ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ).
Γηα ηνλ Αρειψν: Μίιεζε ν θ. Μεηζνηάθεο ρζεο θαη είπε φηη ρξεζηκνπνηνχκε δηπιή
γιψζζα.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Απηφ είπα;
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): Ζ ζέζε ηνπ ΠΑΟΚ, θχξηε
Μεηζνηάθε, είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλε. Ζ ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξαθεί απφ ηελ
θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο είλαη κηα ζχκβαζε-ζθάλδαιν κε φιε ηελ ζεκαζία
ηεο ιέμεο. Σν έρνπκε πεη πνιιέο θνξέο, ην ιέκε άιιε κία. Απηή ε ζχκβαζε έρεη
δεκηνπξγήζεη ζάιν θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κνηλφηεηα θαη δελ πξφθεηηαη ζε θακία
πεξίπησζε λα πξνρσξήζεη.
Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο άξδεπζεο ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ είλαη ζέκα
πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. ε απηφ ην πιαίζην ηεο άξδεπζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε
αμηνπνίεζε πδάηηλσλ πφξσλ κε ην έξγν ηνπ Αρειψνπ. Δίλαη νη αδηαθαλείο θαη
δηάηξεηεο κεζνδεχζεηο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο πνπ ζηελ νπζία έρνπλ ππνλνκεχζεη θαη
αλαηξέζεη απηφ ην κεγάιν έξγν.
Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ είραλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζην ΠΑΟΚ, αιιά θαη απφ
άιινπο πφξνπο θαη απφ άιιεο δπλάκεηο, δελ νδεγνχλ ζηελ αθχξσζε ηνπ έξγνπ, ην
νπνίν είλαη έξγν πλνήο γηα ηελ Θεζζαιία. Αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο
ζπλζήθεο θαη πξαγκαηηθφηεηεο, ψζηε κε ηελ πξννπηηθή ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ λα ππάξμεη ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηελ εθπφλεζε θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, φπσο άιισζηε πξνβιέπεη ε ειιεληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία.
Ζ άξδεπζε ηνπ Θεζζαιηθνχ θάκπνπ ζα αληηκεησπηζηεί θαη ζα πξνρσξήζεη ππεχζπλα
κε ην ΠΑΟΚ. Ζ Νέα Γεκνθξαηία ην κφλν πνπ ζρεδίαζε, πξνψζεζε θαη γηα ην νπνίν
ζπλερίδεη λα θσλαζθεί είλαη έλα αθφκα ζθάλδαιν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Πξφεδξε, δελ ηειεηψλεη ν θχξηνο Τπνπξγφο. Να ζεβαζηεί ηε Βνπιή.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Τπνπξγέ, παξαθαιψ ηειεηψλεηε.

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): έβνκαη ηε Βνπιή θαη ζέβνκαη
φινπο.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Να
ζεβαζηείηε ηε Βνπιή θαη λα ηειεηψζεηε.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): Γελ ζα κνπ
πείηε εζείο, ππάξρεη Πξφεδξνο.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο θχξηνο Τπνπξγφο έρεη ρξφλν, αιιά
παξαθαιψ λα θιείζεη γηα λα ηειεηψζεη θαη ζηηο 12.00 ε ζπλεδξίαζε.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΑΛΗΧΣΖ (Τπ. ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.): Κχξηε Πξφεδξε, κπνξψ λα
αλαθεξζψ πνιχ ζχληνκα γηα ην πξφβιεκα ηνπ λεξνχ ηεο Αηηηθήο.
Ζ Αζήλα θαη νιφθιεξε ε Αηηηθή, αγαπεηνί ζπλάδειθνη αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν
θαη ηελ απεηιή ηεο ιεηςπδξίαο. Πξέπεη λα ρηππήζεη ε θακπάλα ηνπ ζπλαγεξκνχ.
Βξηζθφκαζηε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ Αηηηθή ηέζζεξα ρξφληα ηψξα
εθπέκπεη ην ζήκα SOS. Οθείινπκε φινη λα πξνζπαζήζνπκε θαη λα κνρζήζνπκε. Να
δψζνπκε ηε κάρε θαη λα θεξδίζνπκε ην ρακέλν ρξφλν.
Θα επηζεκάλσ κηα θνηλή δηαπίζησζε θαη κηα θνηλή νκνινγία φισλ ησλ θνξέσλ θαη
φισλ ησλ εηδηθψλ ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηελ απνγξαθή πνπ θάλεη ε δηνίθεζε ηεο
ΔΤΓΑΠ γηα ηελ χδξεπζε ηεο Αζήλαο. Δπάξθεηα απνζεκάησλ λεξνχ ρσξίο ην λεξφ
ησλ γεσηξήζεσλ έρνπκε κφλν γηα 35 κέξεο. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηηο γεσηξήζεηο θαη
ηηο βξνρνπηψζεηο ηνπο επφκελνπο κήλεο, γηα ην πδξνινγηθφ έηνο 1993-94 θαη αλ απηφ
ην έηνο έρεη ηελ αλνκβξία ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, ηφηε ζα έρνπκε επάξθεηα
λεξνχ κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1994.
Απηή είλαη ε αιήζεηα θαη δελ κπνξεί θαλείο λα ηελ ακθηζβεηήζεη. Έρεηε θέξεη ηελ
θαηάζηαζε ζηα φξηα ελφο εθηαιηηθνχ νλείξνπ. Γελ θηλδπλνινγψ. Δλεκεξψλσ θαη
πξνεηδνπνηψ. Ζ Νέα Γεκνθξαηία νιηγψξεζε επηθίλδπλα. Αθήζαηε ηα πάληα ζηελ
ηχρε ηνπο. Σν έξγν ηνπ Δχελνπ θαζπζηεξεί. Οη γεσηξήζεηο είλαη κία ιχζε πνπ απφ
δσ θαη πέξα πξέπεη λα πξνζέρνπκε πνιχ γηα λα κελ πξνμελήζνπκε βιάβεο ζηνλ
πδξνθφξν νξίδνληα. Γη' απηφ πξέπεη θαη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα βάινπκε φξην θαη
δείθηε αζθαιείαο ζηελ άληιεζε.
Αλ ζέιεηε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κπνξείηε λα δείηε ζε δχν πίλαθεο πνχ ήηαλ ην
απφζεκα ην 1989, ην 1990, ην 1991, ην 1992, ην 1993.
(ην ζεκείν απηφ ν Τπνπξγφο ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θ. Κ. Λαιηψηεο επηδεηθλχεη ζηε Βνπιή
ζρεηηθφ δηάγξακκα)
Απηά είλαη ηα έξγα θαη νη εκέξεο ζαο. Απηφ είλαη ην δηάγξακκα ηεο θαηαλάισζεο,
πνπ δείρλεη πνχ ήηαλ ην 1989, ην 1990, ην 1991, ην 1992 θαη κφιηο ην 1993
θαηαιάβαηε ηη ζπκβαίλεη. Έρεηε θαζνξηζηηθέο επζχλεο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑΟΚ)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο Πξσζππνπξγφο θ. Αλδξέαο Παπαλδξένπ
έρεη ην ιφγν.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Πξφεδξε, έρσ δεηήζεη ην ιφγν γηα 3 ιεπηά.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Ο Πξσζππνπξγφο, φπσο γλσξίδεηε,
πξνεγείηαη θαη θιείλεη ηε ζπδήηεζε.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Έρσ λα
θάλσ κηα παξαηήξεζε ηξηψλ ιεπηψλ.
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): Κπξίεο θαη Κχξηνη
Βνπιεπηέο, ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ...
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Πξφεδξε, ηη γίλεηαη;

ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): Κιείλσ ηε ζπδήηεζε,
φπσο γίλεηαη θάζε θνξά.
(Φσλέο, δηακαξηπξίεο, ζφξπβνο απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο)
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Δίλαη
ληξνπή απηφ πνπ θάλεηε, θχξηε Παπαλδξένπ.
(Θφξπβνο θσδσλνθξνπζίεο)
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): Πνην είλαη ληξνπή;
(πλερείο θσδσλνθξνπζίεο)
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ): Έρσ
δεηήζεη ην ιφγν γηα 3 ιεπηά.
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): Κπξίεο θαη θχξηνη
Βνπιεπηέο, πάληνηε ν Πξσζππνπξγφο θιείλεη ηε ζπδήηεζε.
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο, θσδσλνθξνπζίεο)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): πλερίζηε θχξηε Πξσζππνπξγέ.
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ (Απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Αίζρνο,
αίζρνο!
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ(Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): Κπξίεο θαη θχξηνη
Βνπιεπηέο...
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): πλερίζηε, θχξηε Πξφεδξε, ην ιφγν ζαο.
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): ... ε Βνπιή ησλ
Διιήλσλ δεη μαλά, κηα απφ ηηο ηζηνξηθέο ηεο εκπεηξίεο, κεηά ηελ απνιχησο
(Θφξπβνο, δηακαξηπξίεο απφ ηελ Πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο).
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Παπαλδξένπ, ληξέπνκαη γηα ινγαξηαζκφ ζαο.
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ζπλερίζηε ην
ιφγν ζαο.
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): Κχξηε Μεηζνηάθε,
δελ είλαη, νχηε ήηαλ πξφζεζή κνπ, λα ζαο αθαηξέζσ ην ιφγν. Παξαθαιψ, δελ ήηαλ
πξφζεζή κνπ λα ζαο αθαηξέζσ ην ιφγν.
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
Δίραηε ηφζεο επθαηξίεο. Γηαηί;
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Πξφεδξε, παξαθαιψ ζπλερίζηε ην
ιφγν ζαο.
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΖΣΟΣΑΚΖ (Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο): Κχξηε
Παπαλδξένπ έρσ δεηήζεη...
ΠΡΟΔΓΡΟ(Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κχξηε Πξσζππνπξγέ, παξαθαιψ λα
ζπλερίζεηε ηελ νκηιία ζαο. Γελ έρεη θαλέλαο άιινο ην ιφγν.
(Θφξπβνο ζηελ Αίζνπζα)
Παξαθαιψ επηηέινπο!
Κχξηνη ζπλάδειθνη, ζεβαζηείηε ηνλ Καλνληζκφ.
Κχξηε Πξσζππνπξγέ, παξαθαιψ λα ζπλερίζεηε ην ιφγν ζαο.
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): Ση λα θάλσ θχξηε
Πξφεδξε;
ΠΡΟΔΓΡΟ(Απφζηνινο Καθιακάλεο):Παξαθαιψ λα ζπλερίζεηε, θχξηε Πξφεδξε.
Να κε γξάθεηαη ηίπνηε άιιν πέξαλ ησλ φζσλ ιέγεη ν θχξηνο Πξσζππνπξγφο.
ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ (Πξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο): Ζ Βνπιή ησλ
Διιήλσλ δεη ζήκεξα κηα απφ ηηο ηζηνξηθέο ηεο ψξεο κεηά ηελ απνιχησο ζαθή θαη
θαηαιπηηθή ιατθή εηπκεγνξία. ε ιίγα ιεπηά θαιείζηε λα επηθπξψζεηε απηφ πνπ ν
Λαφο απαηηεί γηα ηνλ Σφπν θαη ηε δσή ηνπ. Αιιαγή πνξείαο γηα λα βγεη ε Υψξα απφ

ηελ θξίζε θαη ην αδηέμνδν. Γηα λα βγνπλ νη πνιίηεο απφ ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ
κνηξνιαηξία. Ζ Κπβέξλεζε λνηψζεη ζηγνπξηά θαη εκπηζηνζχλε, γηαηί κέζα απφ ηελ
ηξηήκεξε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή, επηθπξψλνληαη παλεγπξηθά νη ζέζεηο ηεο θαη νη
Πξνγξακκαηηθέο ηεο Γηαθεξχμεηο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).
Παξνπζίαζα ζην ψκα ηηο Πξνγξακκαηηθέο Γειψζεηο κε ηηο θαηεπζχλζεηο, ηνπο
ζηφρνπο θαη ηηο βαζηθέο επηινγέο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ. Αλνίγνπλ κηα λέα
επνρή, γπξίδνπλ κηα λέα ζειίδα.
Καη νη Τπνπξγνί ζηηο δηθέο ηνπο παξεκβάζεηο, εμεηδίθεπζαλ ηηο επηινγέο θαηά ηνκέα,
κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη ηεξαξρήζεηο. Απφ ηε δηήκεξε ζπδήηεζε έγηλε ζαθήο ε
πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο, ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζην πξφγξακκα πνπ ελέθξηλε
κφιηο πξν εκεξψλ ν Διιεληθφο Λαφο.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).
Έγηλε πηζηεχσ, ζαθήο επίζεο ν ηξφπνο άζθεζεο απηήο ηεο πνιηηηθήο, ην πλεχκα ηεο
Κπβέξλεζήο καο. Γλσξίδνπκε φηη θξηλφκαζηε απφ ηηο πξάμεηο καο θαη είκαζηε
απνθαζηζκέλνη θάζε πξάμε καο, θάζε ελέξγεηά καο, λα αληαπνθξίλεηαη θάζε ζηηγκή
ζηελ απαίηεζε ηνπ Λανχ, ν νπνίνο δεηά ζνβαξφηεηα, ππεπζπλφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα.
Ζ Αληηπνιίηεπζε παξνπζίαζε ηηο δηθέο ηεο ζέζεηο θαη άζθεζε ηελ θξηηηθή ηεο. Γελ
είκαη αξλεηηθφο ζε φια φζα εηπψζεθαλ. Οξηζκέλα, ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ηα
ζπδεηήζνπκε μαλά ζ' απηήλ ηελ Αίζνπζα. Οθείισ φκσο λα επηζεκάλσ
απεπζπλφκελνο πξνο ηελ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε, πσο ήηαλ επηινγή κνπ λα κε
ζπκπεξηιάβσ ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο αλαθνξέο γηα ην παξειζφλ. Γελ ζα ην
θάλσ νχηε ηψξα.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.).
Ζ Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε, γλσξίδεη θαιχηεξα απφ θάζε άιινλ ηη καο παξέδσζε,
ηη πξνβιήκαηα θιεξνλνκνχκε απ' απηή. Γη' απηφ ζα έιεγα φηη απνηεινχλ πξφθιεζε
ηα εξσηήκαηα θαη νη δήζελ απνξίεο ηεο.
Ίζσο πηζηεχνπλ φηη ε Κπβέξλεζή καο ζα εγθισβηζηεί κπξνζηά ζην ηέικα θαη ζηε
δχλε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνχξγεζαλ. Θα ηα αληηκεησπίζνπκε κε ηελ
παλεζληθή πξνζπάζεηα θαη ηε ζπζηξάηεπζε φισλ ησλ δπλάκεσλ ηνπ Διιεληζκνχ.
Απηή ε 4εηία ζα είλαη κηα δεκηνπξγηθή 4εηία.
(Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ Πηέξπγα ηνπ ΠΑ.Ο.Κ.)
Γελ ππνζρεζήθακε θαη δελ ππνζρφκαζηε ζαχκαηα. Θα δνπιέςεη φκσο απηή ε
Κπβέξλεζε κε φιεο ηεο ηηο δπλάκεηο, γηα λα βγεη ε Υψξα απφ ηελ θξίζε, γηα ηε
ζηαζεξφηεηα, ηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία γηα κηα Διιάδα δεκνθξαηηθή
θαη ζχγρξνλε, πνπ ζα βαδίδεη πξνο ηνλ 21ν αηψλα κε ζηγνπξηά θαη αηζηνδνμία.
Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, απηήλ ηε ζηηγκή θαιείζζε κε ηελ ςήθν ζαο, ζε
απφιπηε αξκνλία κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ, λα αλνίμεηε έλα λέν
θεθάιαην γηα ηνλ Σφπν. Ζ Κπβέξλεζή καο πξνζβιέπεη ζε ζαο, ζην Δζληθφ
Κνηλνβνχιην, ηνλ άιιν πφιν ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Σφπνπ, ηε
λνκνζεηηθή εμνπζία, πνπ ζα εγγπεζεί ηε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα θαη ζα δηαζθαιίζεη
ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ έρεη αλάγθε ε Υψξα.
Ζ ςήθνο ζαο δε ζέινπκε λα πεξηθιείεη απιψο έλα "λαη". Θέινπκε λα είλαη ςήθνο
θξηηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπζχλεο ζηε γηγάληηα αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα, πνπ
καδί κε φινπο ηνπο άιινπο Έιιελεο αλεμάξηεηα απφ θνκκαηηθή ζηάζε ή πξνηίκεζε
μεθηλνχλ.
Δίκαη αηζηφδνμνο φηη ην παξειζφλ απνηειεί καθξηλή εηθφλα. Σν φξακά καο είλαη ε
Διιάδα θαη ζηφρνο καο ε αλαγέλλεζε ηνπ Διιεληζκνχ. Καη ζέινπκε θαη κπνξνχκε
λα θπβεξλήζνπκε, αληιψληαο ηε δχλακε απφ ην Λαφ, κε ζπκκέηνρν ζε θάζε βήκα

καο ηνλ πνιίηε, ππεξεηψληαο κε ζπλέπεηα θαη αθνζίσζε ηνλ άλζξσπν θαη ηελ
Παηξίδα. Θα πεηχρνπκε.
(ξζηνη νη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ ρεηξνθξνηνχλ παξαηεηακέλα)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο):Κεξχζζεηαη πεξαησκέλε ε ζπδήηεζε ησλ
πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
ππφζεζε ηεο πψιεζεο ηεο Διιεληθήο Σζηκεληνβηνκεραλίαο ΑΓΔΣ-Ζξαθιήο θαη ηηο
ηπρφλ επζχλεο αηφκσλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, πνπ ζπζηήζεθε κε ηελ
ππ'αξηζκ.1552/1138/26.3.93 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 144 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, χζηεξα απφ νκφθσλε απφθαζε ηεο
Οινκειείαο ηεο Βνπιήο, ππνβάιιεη ην πφξηζκά ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο ην νπνίν θαηαρσξίδεηαη ζηα Πξαθηηθά
θαη ην θείκελν έρεη σο εμήο:
ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ
1993
ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
"ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ
ΠΟΤ ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΘΔΖ
ΣΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΣΗΜΔΝΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ "ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ"
ΚΑΗ ΣΗ ΣΤΥΟΝ ΔΤΘΤΝΔ ΑΣΟΜΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΒΗΟΤ"

Αζήλα, 15 Ηνπλίνπ

ΠΟΡΗΜΑ
ΔΝΟΡΚΖ ΑΝΑΚΡΗΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΟΤ
ΤΝΓΔΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΘΔΖ ΣΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΣΗΜΔΝΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ "ΑΓΔΣ ..LAYOUT 1 ΖΡΑΚΛΖ" ΚΑΗ ΣΗ ΣΤΥΟΝ
ΔΤΘΤΝΔ ΑΣΟΜΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΒΗΟΤ
Ζ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, απνηεινχκελε απφ ηνπο βνπιεπηέο: Ησάλλε Σξαγάθε
Πξφεδξν, Γ. Καιφ, Αληηπξφεδξν θαη Η. Λακπξφπνπιν Γξακκαηέα θαη ηα κέιε Υξ.
Αλησλίνπ, Κ. Γεσξγνιηφ, Αλ. Καξακάξην, η. Κπξηαδφπνπιν, Υξ. Μαξθνγηαλλάθε,
Β. Μπεθίξε, Σξ. Μπέιιν, Δι. Παπαγεσξγφπνπιν, Η. Παπαδεκφπνπιν, Γ.
αιαγθνχδε, Ν. Αθξηηίδε, Γεξ. Αξζέλε, Κ. Βξεηηφ, Γ. Γεσξγαθφπνπιν, Π.
Εαθνιίθν, Φ. Ησαλλίδε, Γ. Καηζηθάξα, Γ. Μπέε, Π. Μπελεηάην, Ζι. Παπαειία, Π.
θνηηληψηε θαη Αζ. Παθίιε θαη επξηζθφκελε ζε λφκηκε απαξηία,
α θ ν χ έ ι α β ε π π φ ς ε η ε ο:
1. Σελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, πνπ πάξζεθε ζηε
ζπλεδξίαζε Ρ' ηεο 22αο Μαξηίνπ 1993, φπνπ ζπδεηήζεθε ζρεηηθή πξφηαζε 121
βνπιεπηψλ ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο (ΠΑ.Ο.Κ.) θαη πνπ
απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε ζχζηαζε Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο απφ 25 κέιε, κε
αληηθείκελν "η ε δ η ε ξ ε χ λ ε ζ ε η σ λ ζ ε κ ά η σ λ π ν π ζ π λ δ έ ν λ η α η κ ε η ε λ
ππφζεζεηεοπψιεζεοηεοειιεληθήοηζηκεληνβηνκεραλίαο
"Α Γ Δ Σ Ζ Ρ Α Κ Λ Ζ " θ α η η η οη π ρ φ λ ε π ζ χ λ ε οη ν π δ ε κ φ ζ η ν π β ί ν π"
θαη ε ππνβνιή ηνπ πνξίζκαηφο ηεο κέρξη ηελ 25ε Μαΐνπ 1993.
2. Σελ 1552/1138/26.3.1993 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, πνπ
ζπγθξφηεζε ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 68 παξ. 2 ηνπ

πληάγκαηνο θαη 144 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζχλζεζή ηεο
αλάινγα κε ηε δχλακε ησλ θνκκάησλ θαη πνπ απνηειέζηεθε απφ ηνπο βνπιεπηέο:
Απφ ην θφκκα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
1. Αλησλίνπ Υξήζην
2. Γεσξγνιηφ Κσλζηαληίλν
3. Καιφ Γεψξγην
4. Καξακάξην Αλαζηάζην
5. Κπξηαδφπνπιν ηέθαλν
6. Λακπξφπνπιν Ησάλλε
7. Μαξθνγηαλλάθε Υξήζην
8. Μπεθίξε Βαζίιεην
9. Μπέιιν Σξηαληάθπιιν
10. Παπαγεσξγφπνπιν Διεπζέξην
11. Παπαδεκφπνπιν Ησάλλε
12. αιαγθνχδε Γεψξγην
13. Σξαγάθε Ησάλλε
Απφ ην Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα
1. Αθξηηίδε Νηθφιαν
2. Αξζέλε Γεξάζηκν
3. Βξεηηφ Κσλζηαληίλν
4. Γεσξγαθφπνπιν Γεκήηξην
5. Εαθνιίθν Παπζαλία
6. Ησαλλίδε Φνίβν
7. Καηζηθάξα Γεψξγην
8. Μπέε Γεκήηξην
9. Μπελεηάην Παλαγηψηε
10. Παπαειία Ζιία
Απφ ην πλαζπηζκφ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ
1. θνηηληψηε Παλαγηψηε
Απφ ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδαο
1. Παθίιε Αζαλάζην
3. Σε ζπγθξφηεζή ηεο ζε ψκα, θαηά ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο
Βνπιήο, ζηηο 30 Μαξηίνπ 1993, φπνπ θαη παξεπξέζε ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο, ηα
νπνία εμέιεμαλ ην Πξνεδξείν ηεο, πνπ απνηειέζηεθε απφ ηνπο βνπιεπηέο Ησάλλε
Σξαγάθε, Πξφεδξν, Γεψξγην Καιφ, Αληηπξφεδξν θαη Ησάλλε Λακπξφπνπιν,
Γξακκαηέα.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ πληάγκαηνο, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ νπνίνπ
νξίδεηαη φηη "Ζ Βνπιή ζπληζηά εθ ησλ κειψλ απηήο εμεηαζηηθάο επηηξνπάο δη'
απνθάζεψο ηεο ιακβαλνκέ-
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λεο δηα πιεηνςεθίαο ησλ δχν πέκπησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ Βνπιεπηψλ", ζχκθσλα κε
ηελ νπνία δηάηαμε ε ζχζηαζε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γίλεηαη είηε γηα
δηαπίζησζε παξαιείςεσλ ή παξαλφκσλ πξάμεσλ ηεο Κπβέξλεζεο ή άιισλ θξαηηθψλ
νξγάλσλ ή γηα κειέηε εηδηθνχ ζέκαηνο ή θαηαζηάζεσο, πξνθεηκέλνπ ε Βνπιή λα
απνθαζίζεη γη' απηά.
5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 144 θαη επφκελα ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο ησλ
Διιήλσλ, πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δμεηαζηηθψλ
Δπηηξνπψλ γηα ηελ εμέηαζε εηδηθψλ ζεκάησλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ζπγρξφλσο
αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ζ' απηήλ λα πεξηνξίδεη ηηο εμνπζίεο ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο (άξζξν 145 παξ.1, εδάθην β ), θαζψο θαη ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, πνπ έρνπλ απφιπηε εθαξκνγή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηεο,
α π ν θ ά ζ η ζ ε η ε λ έ λ α ξ μ ε η σ λα λ α θ ξ η η η θ ψ λ ε ξ γ α ζ η ψ λ η ε ο, θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηεο 7-4-1993, πνπ ζπλερίζηεθαλ αλειιηπψο κέρξη 14 Ηνπλίνπ 1993 χζηεξα απν κία παξάηαζε πνπ ηεο εδφζε ζηηο 20 Μαΐνπ 1993 κε απφθαζε ηεο
Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, γηαηί δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ αληηθεηκεληθά
αδχλαηε ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο ηεο εμέηαζεο ησλ καξηχξσλ κέζα ζηελ αξρηθή
πξνζεζκία- νπφηε θαη έθξηλε πεξαησκέλε ηελ αλαθξηηηθή ηεο έξεπλα θαη δηαζθέθζεθε
γηα ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο πνξίζκαηφο ηεο.
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΑ - ΛΤΖ ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ
Καηά ηηο δχν πξψηεο ζπλεδξηάζεηο ηεο (30 Μαξηίνπ θαη 6 Απξηιίνπ 1993) ε
Δπηηξνπή καο αζρνιήζεθε κε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη δηέγξαςε ζε γεληθέο γξακκέο
ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζνχζε γηα ηελ έξεπλα ηεο ππνζέζεσο, πνπ ηεο αλαηέζεθε
απν ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ηδηαίηεξα κε ηηο αλαθξηηηθέο πξάμεηο πνπ ζα
ελεξγνχζε, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο εμνπζίεο θαη ηηο αλαθξηηηθέο απηήο
αξκνδηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΝΑΚΡΗΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο καο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη
παξαπάλσ, είρε πξνζδηνξηζηεί ζπγθεθξηκέλα κε ηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο
Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζηε ζπλεδξίαζε Ρ' ηεο 22αο Μαξηίνπ 1993, δειαδή ε
δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππφζεζε ηεο πψιεζεο ηεο ειιεληθήο
ηζηκεληνβηνκεραλίαο "Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ" θαη νη ηπρφλ επζχλεο αηφκσλ ηνπ
δεκφζηνπ βίνπ".
θνπφο ηεο αλαθξίζεσο ήηαλ εθείλνο, πνπ ηίζεηαη ζε θάζε πεξίπησζε αλαθξηηηθήο
έξεπλαο, δειαδή ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη, γηα ην
ιφγν απηφλ, ε Δπηηξνπή καο έπξεπε λα ελεξγήζεη νπνηαδήπνηε θαηά ηελ θξίζε ηεο
πξφζθνξε θαη αλαγθαία αλαθξηηηθή πξάμε, ζχκθσλα θαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλά καο, γηα λα
κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ην πφξηζκά ηεο ζε ζηνηρεία πεηζηηθά θαη λα κελ αθήζεη
πεξηζψξηα γηα ακθηζβεηήζεηο θαη ακθηβνιίεο απφ άζηνρεο ελέξγεηεο ή δπλάκελεο λα
πξνβιεθζνχλ παξαιείςεηο ηεο.
Έηζη, ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, ε Δπηηξνπή καο πξνζέθπγε ζε φια ζρεδφλ ηα
λνκνζεηεκέλα θαη απφ ηελ επηζηήκε θαη λνκνινγία απνδεθηά γελφκελα κέρξη ζήκεξα
απνδεηθηηθά κέζα, δειαδή ζε πξνζσπηθέο απνδείμεηο (κάξηπξεο) θαη πξαγκαηηθέο

απνδείμεηο (έγγξαθα), γηα λα κπνξέζεη ζηε ζπλέρεηα, κε ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο,
εκπεηξίαο θαη γλψζεσο, λα πξνζεγγίζεη ηελ αιήζεηα.
ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ - ΔΝΑΡΞΖ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ Δπηηξνπή καο ιεηηνχξγεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 144 έσο θαη 147
ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο θαη ηνπ Κψδηθα ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη,
πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ηελ αλαθξηηηθή ηεο έξεπλα, εδεηήζε λα θαηαηεζεί φιν ην
πιηθφ ην νπνίν είρε θαηαηεζεί ζηελ Γηαξθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, πνπ
ιεηηνχξγεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 41Α ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο. Αθνινχζσο,
απεδέρζε πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο φπσο θάζε κέινο ηεο πξνηείλεη γηα εμέηαζε
νπνηνλδήπνηε έθξηλε σο νπζηψδε κάξηπξα, πνπ ηειηθά γηα ηελ αλαθξηηηθή ηνπ
δνθηκαζία ζα απνθάζηδε ε Δπηηξνπή καο θαηά ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο, πξάγκα πνπ
έγηλε, θαη έηζη πξνηάζεθαλ σο κάξηπξεο νη:
1) Κσλ/λνο Παπαλαγηψηνπ, πξψελ Τπνπξγφο Τ.Β.Δ.Σ. ηνπ ΠΑΟΚ
2) ηει. Παλαγφπνπινο, πξψελ Γηνηθεηήο Δ.Σ.Δ.
3) Κσλ/λνο Λνπθφπνπινο, λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΣ
4) η. Πιαθαλησλάθεο, ηέσο νηθνλνκηθφο δ/ληήο ηεο ΑΓΔΣ
5) Κσλ/λνο Φξαληδήο, κέινο ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηεο ΑΓΔΣ
6) Γεψξγ. Αλσκεξίηεο πξψελ Γηνηθεηήο ηνπ ΟΑΔ
7) Γεσξγάλαο
8) Μαληαβφο
9) άξξαο
10) ετηαλίδεο
11) α. Σα κέιε ηεο Γ.Δ.Α.:
η. Μάλνο, Δπζ. Υξηζηνδνχινπ, Η. Παιαηνθξαζζάο, Α. Αλδξηαλφπνπινο
β. Ο γξακκαηέαο ηεο ΓΔΑ Η. Πηπέξνγινπ θαη ν Β. Μαληδψξεο.
12) Ο Π. Παπαγεσξγίνπ, πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Ο.Α.Δ. θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ
Ο.Α.Δ. (θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ").
13) Ο Γηνηθεηήο θαη νη Τπ/ηέο ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θ.θ. Mηρ.
Βξαλφπνπινο, ηεθ. Βαβαιίδεο, Καπξάινο, νξψηνο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε: θ.
Γεψξγ. Απνζηνιίδεο θαη ν ππεχζπλνο ηεο Ννκηθήο Γηεχζπλζεο γηα ηε ζχληαμε ηεο
ζχκβαζεο CAL - NAT.
14) Ο L. Panzavolta, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
15) Ο Νηθ. Γεσξγηάδεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
16) Ο η. ηαπξίδεο, ηέσο γ. δ/ληήο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
17)Δθπξφζσπνο ηεο Italcementi.
18)Δθπξφζσπνο ησλ ηζηκέλησλ "ΥΑΛΚΗ"
19)Ο Kσλ. Φξαληδήο, εθπξφζσπνο ηεο Ηζπαληθήο Σζηκεληνβηνκεραλίαο θαη κέινο
ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
20)Δθπξφζσπνο ηεο Morgan Stanley
21)Δθπξφζσπνο ηεο Andersen
22)Δθπξφζσπνο ηεο ΔΣΔΒΑ, γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Morgan Stanley
απφηνπονπνίνποθαηεμεηάζζεθαλζηεζπλέρεηακενκφθσλ
ε α π φ θ α ζ ε φ ι σ λ η σ λ κ ε ι ψ λη ε ο Δ π η η ξ ν π ή ο κ α ο, θ α η ά ζ ε η ξ ά, ν η:
1)Π. Παπαγεσξγίνπ, πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Ο.Α.Δ.

2)Αλ. Αλδξηαλφπνπινο, πξψελ Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο
3)ηέθ. Μάλνο, Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο
4)Δπζ. Υξηζηνδνχινπ, Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο
5)Κσλ. Παπαλαγηψηνπ, πξψελ αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο
6)Γ. Απνζηνιίδεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο Δπελδχζεσλ ηεο ΔΣΔ
7)Η. Παιαηνθξαζζάο, πξψελ Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ
8)η. Βαβαιίδεο, Τπνδηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ
9)η. Παλαγφπνπινο, πξψελ Γηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ
10)Κσλ. Λνπθφπνπινο, Ννκηθφο χκβνπινο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
11)η. Πιαθαλησλάθεο, πξψελ Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
12)ση. Παπαζπειησηφπνπινο, Γηεπζπληήο Λνγηζηεξίνπ ηεο
ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
13)Νηθ. Γεσξγηάδεο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
14)Μηρ. Βξαλφπνπινο, Γηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ
15)η. ηαπξίδεο, πξψελ Γελ. Γηεπζπληήο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
16)Π. Σαθφπνπινο, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ησλ Σζηκέλησλ Υαιθίδνο
17)Η. Φίινο, Δθπξφζσπνο ηεο ΔΣΔΒΑ
18)Π. Κέιιλεξ, Δθπξφζσπνο ηεο Morgan Stanley
19)Κσλ. Φξαληδήο, κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
20)Υ. Ρεγφπνπινο, πξψελ κέινο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ
21)Θ. Βαζηιάθεο, Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ ΟΑΔ
22)Λ. Παληζαβφιηα, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
Ο κάξηπξαο Γ. Αλσκεξίηεο δελ πξνζήιζε, αδηθαηνιφγεηα, λα θαηαζέζεη.
Δ μ ά ι ι ν π, θ α η ά η ε λ π ν ξ ε ί αη ε ο α λ α θ ξ ί ζ ε σ ο
π ξ ν έ θ π ς α λσ ο ν π ζ η ψ δ ε η ο κ ά ξ η π ξ ε ο θ α η σ ο
έρνληεοάκεζεζρέζεκεηναληηθείκελν
ηεοξεπλάοκαοθαηνη:
1) Κ. Βνξίδεο, πξψελ λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο ΔΣΔ
2) Δι. Καινγεξνπνχινπ - Σζακαδνχ, λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο ΔΣΔ
3) Β. αξζέληεο, πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Γ.., ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
4) Αλ. Κπξηαδήο, πξψελ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.
5) Γ. Πξαζηαλάθεο, βνπιεπηήο
6) Η. Μπξαηζηψηεο, πξψελ Δηδηθφο χκβνπινο ηεο ΓΔΑ,
ν η ν π ν ί ν η θ α η ε μ ε η ά ζ ζ ε θ α λα π νη ε λ Δ π η η ξ ν π ή κ α ο, ε θ η φ ο α π φ η
ν λ Γ. Π ξ α ζ η α λ ά θ ε, α π ν θ ι ε ί ζ ζ ε θ α λ δ εη ε ο ε μ ε η ά ζ ε σ ο ν η ι ν η π ν ί
π ξ ν η α ζ έ λ η ε ο θ α η κ ε ε μ ε η α ζ ζ έ λ η ε ο γ η α η ί θ ξ ί ζ ε θ α λσ ο κ ε ν π ζ η
ψ δ ε η ο θ α η ν π σ ζ δ ή π ν η ε κ ε ε μ π π ε ξ ε η ν χ λ η ε οη ν α λ η η θ ε ί κ ε λ νη ε
ο έ ξ ε π λ ά ο κ α ο.
Ο Γ. Πξαζηαλάθεο επηθαιέζζεθε, σο Βνπιεπηήο, ην άξζξν 61 παξ. 1 ηνπ
πληάγκαηνο θαη δελ πξνζήιζε ζηελ Δπηηξνπή.
Ο κάξηπξαο Η. Μπξαηζηψηεο, ν νπνίνο εθιήζε απφ ηελ Δπηηξνπή γηα θαηάζεζε,
επηθαιέζζεθε ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην σο λνκηθφο ζχκβνπινο, θαζψο θαη
πξνδηθαζηηθή απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη δελ θαηέζεζε.
EΓΓΡΑΦΑ

Ζ Δπηηξνπή καο έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε πιήζνο εγγξάθσλ, ηα νπνία έιαβε
ππφςε ηεο θαη ηα νπνία είλαη ηα εμήο:
1. Sale out Purchase Agreement dated 27.3.92 (Exhibit A)
2. Sale out Purchase Agreement dated 27.3.92 (Exhibit B)
3. Sale out Purchase Agreement dated 27.3.92 (Exhibit C)
4. Sale out Purchase Agreement dated 27.3.92 (Exhibit D)
5. Sale out Purchase Agreement dated 27.3.92 (Exhibit E)
6. Sale out Purchase Agreement dated 27.3.92 (Exhibit F)
8. Letter of Guarantee 1322/28.2.92 (Γξάκκα ζηνλ ΟΑΔ 23.3.92 ηεο ΔΣ84
9. Letter of Guarantee 1322/28.2.92 (Πεξηερφκελν Δγγπεηηθήο)
10. Αgreement ETE -Calcestruzzi 23.12.91 κε ηξνπνπνηήζεηο θαη θαηαζηαηηθφ Cal Nat.
11. Confidentiality Agreement (FAX Morgan 5.11.91)
12. Confidentiality Agreement ( " " 5.11.91)
13. Confidentiality Agreement (FAX ETE ζηε Morgan 4.11.91)
14. Γξάκκα Morgan 30.10.91
15. Γξάκκα ETE ζηε Morgan γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο αγνξάο 24.10.91.
16. Γξάκκα ζηνλ ΟΑΔ 26.6.87.
17. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 10.10.86/92653. Δγγχεζε Γεκνζίνπ /ΔΣΔ νκφι. ΟΑΔ
20.772δ
18. Γξάκκα ΔΣΔ ζηνλ ΟΑΔ 31.12.86.
19. Τπνπξγείν Δκπνξίνπ Κ3-869/9.3.87 (Έγθξηζε ππέξβαζεο 1/5 θαηά δξρ.
12,112,100.000.
20. Έγθξηζε Σ.Δ. 340/29.1.87 (Δπέλδπζε θαη ππέξβαζε 1/5)
21. Γξάκκα ΔΣΔ ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ 9.1.87 γηα έγθξηζε ππέξβαζεο 1/5.
22. Τπνπξγείν Δκπνξίνπ πξνο Σ.Δ. Κ3-79/26.1.87.
23. Γξάκκα ΔΣΔ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 9.1.87.
24. Απφθαζε Τθππνπξγνχ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο γηα ππαγσγή
ΑΓΔΣ ζην λ. 1386/ΑΠ203 78.
25. ΦΔΚ Β' 677/13.10.86.
26. ΦΔΚ Β' 677/13.10.86.
27. ΦΔΚ Β' 547/11.8.86.
28. Δμψδηθν παιαηψλ κεηφρσλ 30.11.90.
29. Αίηεζε παιαηψλ κεηφρσλ 17.7.91 γηα κε θαηαβνιή κεξίζκαηνο.
30. χκβαζε αγνξάο απφ ΟΑΔ κεηνρψλ ΑΓΔΣ (Draft 12.3.92).
31. Γξάκκα Μorgan Stanley ζε Calcestruzzi 30.12.91.
32. Γξάκκα ζε θ. Βξαλφπνπιν 10.1.92.
33. FAX Calcestruzzi γηα επίζθεςε ζε ΑΓΔΣ 17.1.92.
34.30.1.92 κε ζρφιηα επί ζρεδίνπ πψιεζεο ΑΓΔΣ.
35. FAX 3.2.92 γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ Morgan Stanley.
36. FAX 3.2.92 σο αξηζκ. 34.
37. Γξάκκα ΔΣΔ ζε ΔΣΒΑ 13.2.92 γηα εγγ/θή.
38. FAX ΔΣΔ ζε δηθεγφξν Calcestrussi 13.2.92.
39. FAX γηα ζρέδην εγγ/θήο.
40. Γξάκκα Morgan Stanley 13.2.92 ζε ΔΣΔ θαη Cal.
41. "Cal14.2.92 ζε Morgan Stanley.
42. FAX Morgan Stanley 19.2.92 ζε ΔΣΔ κε εξσηήκαηα.
43. FAX ΔΣΔ ζε Cal 25.2.92 (Casadio).
44. Γξάκκα ΔΣΔ ζε Σ.Δ. γηα έγθξηζε αγνξάο 25.2.92.

45. FAX ΔΣΔ ζε δηθ. Morgan Stanley 26.2.92.
46."" "ΔΣΒΑ 26.2.92.
47. Γξάκκα ΟΑΔ ζε Cal κε θνηλ. ΔΣΔ 27.2.92.
48."Cal ζε Morgan Stanley 9.3.92.
49."" ζε ΔΣΔ 13.3.92 (θ. Βξαλφπνπινο).
50."ΔΣΔ ζε ΔΣΒΑ 17.3.92 ζρεηηθά κε εγγ/θέο.
51. Καηάζηαζε αθηλήησλ ΑΓΔΣ.
52. Δπηζηνιή πξνο ΔΣΒΑ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 24.2.92.
53.""Calcestruzzi"24.3.92.
54."ΟΑΔ πξνο ΔΣΒΑ ηεο 26.3.92.
55. FAX ηεο Calcestruzzi πξνο ΔΣΔ ηεο 23.3.92.
56."""" 23.3.92.
57. Δπηζηνιή ΔΣΔ πξνο Instituto Bancario 26.3.92.
58."""""26.3.92.
59. FAX ΔΣΔ πξνο Calcestruzzi 26.3.92.
60. FAX SAN PAOLO πξνο ΔΣΔ 27.3.92.
61. FAX ΔΣΔ πξνο CITIBANK.
62. Δπηζηνιή ΔΣΔ πξνο Instituto Bancario SAN PAOLO ηεο 27.3.92.
63."""CITIBANKηεο 27.3.92.
64."""Instituto Bancario SAN PAOLO ηεο 27.3.92.
65. Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ΑΓΔΣ Ηαλνπάξηνο 1992.
66. Κείκελν ζχκβαζεο πξνο ππνγξαθή 21.2.92.
67. FAX ΔΣΔ πξνο Morgan Stanley 12.11.91.
68. FAX Morgan Stanley πξνο Calcestruzzi ETE ηεο 16.12.91.
69. Δπηζηνιή Calcestruzzi πξνο ΔΣΔ 17.12.91. 70. FAX Morgan Stanley πξνο ΔΣΔ
23.12.91.
71. Δπηζηνιή Morgan Stanley πξνο ΔΣΔ 27.12.91.
72."""12.11.91. Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο.
73. Δπηζηνιή Morgan Stanley 6.12.91. Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζηψλ.
74.""9.12.91. Σήξεζε δηαδηθαζηψλ.
75."Δζληθήο Σξάπεδαο 10.12.91 πξνο Morgan Stanley.
76. Κνηλή πξνζθνξά Δζληθήο Σξάπεδαο - Calcestruzzi πξνο Morgan Stanley
(10.12.91).
77. Δπηζηνιή Δζληθήο Σξάπεδαο 17.12.91.
78. Δπηζηνιή Morgan Stanley 31.12.92. ρέδην ζχκβαζεο.
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79. Δπηζηνιή Calcestruzzi 26.2.92.
80. FAX Morgan Stanley 27.2.92.
81. Αίηεζε πξνο ηελ Σξάπεδα Διιάδνο 26.3.92.
82. Δπηζηνιή πξνο ηε CITIBANK, Αζήλα 27.3.92.
83. Αγσγή ελψπηνλ Πνιπκεινχο Πξση. Αζελψλ παιαηψλ κεηφρσλ 16.1.92.
84. Πξφζζεηε παξέκβαζε """""30.1.92.
85. Πξνηάζεηο ΔΣΔ θαηά ΑΓΔΣ Πνιπκεινχο Πξση. Αζελψλ παιαηψλ κεηφρσλ
4.3.92.
86. Πξνηάζεηο ΔΣΔ θαηά παιαηψλ κεηφρσλ Πνιπκεινχο Πξση. Αζελψλ 4.3.92.
87. Παξέκβαζε ΟΑΔ Πνιπκεινχο Πξση. Αζελψλ θαηά παιαηψλ κεηφρσλ 3.3.92.
88. Πξφζζεηε παξέκβαζε ΔΣΔ π/ΟΑΔ θαηά παιαηψλ κεηφρσλ 17.3.92.

89. Αλαθνίλσζε δίθεο ζε Σξάπεδεο κεηφρνπο ΑΓΔΣ 10.3.92.
90. Δμψδηθε δηακαξηπξία παιαηψλ κεηφρσλ 12.3.92.
91. Απφθαζε ηνπ Α..Υ. ηεο 19.2.87 κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε θαηαλνκή ησλ
κεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππήρζεζαλ ζην Ν. 1386/83
92. Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο
ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηε ΓΔΖ γηα ηελ πιεξσκή πξνο απηέο νκνιφγσλ ηνπ ΟΑΔ,
ηηκήο εθδφζεσο δξρ. 20.772.070.000 πιένλ ηφθσλ
93. Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα παξνρή ηεο εγγχεζεο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο
ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηελ πιεξσκή πξνο απηέο νκνιφγσλ ηνπ ΟΑΔ ηηκήο
εθδφζεσο δξρ. 21.350.000.000 πιένλ ηφθσλ.
94. Φ.Δ.Κ. αξηζκ. 677/13.10.86, ζην νπνίν δεκνζηεχηεθαλ νη πην πάλσ γηα ηελ
παξνρή ησλ εγγπήζεσλ.
95. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 59046/30.9.87 πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - Γεληθφ
Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο.
96. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 63653/26.10.87 πξνο ην Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
97. Δπηζηνιή ΔΣΔ αξηζκ. 36631/24.6.88 πξνο ηνλ ΟΑΔ.
98. Δπηζηνιή ηνπ ΟΑΔ αξηζκ. 1800/29.6.88.
99. Δπηζηνιή ΔΣΔ αξηζκ. 48592/23.8.88 πξνο ην Γεκ. Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
100. Δπηζηνιή ΔΣΔ αξηζκ. 48591/23.8.88 πξνο ην Γεκ. Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
101. Δπηζηνιή ΟΑΔ απφ 29.9.88.
102. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 63683/7.11.88 πξνο ην Γεκ. Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
103."""63682/" " """"""" .
104. Έγγξαθν 10738/28.3.89 ηεο Γ/λζεο Γηθαζηηθνχ πξνο ηε Γ/λζε Δπελδχζεσλ ηεο
Δ.Σ.Δ.
105. Κείκελν ηεο απφ 1.3.89 αγσγήο ΔΣΔ θαηά ηνπ ΟΑΔ θαη ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ.
106. Απφθαζε αξηζκ. 18535/91 ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ.
107. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 98/99/27.6.89 πξνο ηνλ ΟΑΔ.
108. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 43492/31.7.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
109. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 43493/31.7.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
110.Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 43494/31.7.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
111. Απνδεηθηηθά είζπξαμεο πνζνχ δξρ. 12 εθαη. απφ ΟΑΔ.
112. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 51977/18.9.89 πξνο ΟΑΔ.
113. Έγγξαθν 2981/ΓΑΓΚ458/10.89 ηνπ ΟΑΔ.
114. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 57876/18.10.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
115. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 57877/18.10.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
116. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 57878/18.10.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
117. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 57873/18.10.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
118. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 57874/18.10.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ
119. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 57895/18.10.89 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ
120. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 31148/18.6.90 πξνο ΟΑΔ.
121. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 38934/31.7.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
122. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 38935/31.7.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
123. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 38933/31.7.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
124. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 45585/28.9.90 πξνο ΟΑΔ.
125. Δπηζηνιή αξηζκ. 989/3988/31.10.90 ηνπ ΟΑΔ.
126. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 51221/19.10.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
127. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 51217/19.10.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
128. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 51220/19.10.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
129. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 51219/19.10.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.

130. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 51216/19.10.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
131. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 51218/19.10.90 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
132. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 35819/31.7.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
133. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 35820/31.7.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
134. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 35821/31.7.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
135. Έγγξαθν ΔΣΔ αξηζκ. 45606/27.9.91 πξνο ΟΑΔ.
136. Δπηζηνιή αξηζκ. 4963/1595/3.10.91 ηνπ ΟΑΔ.
137. Έγγξαθν αξηζκ. 51984/22.10.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
138. Έγγξαθν αξηζκ. 51986/22.10.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
139. Έγγξαθν αξηζκ. 51985/22.10.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
140. Έγγξαθν αξηζκ. 51982/22.10.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
141. Έγγξαθν αξηζκ. 51981/22.10.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
142. Έγγξαθν αξηζκ. 51983/22.10.91 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
143. Έγγξαθν αξηζκ. 2057126/13761/0025/17.10.90 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
144. Έγγξαθν αξηζκ. 204496/25.2.92 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
145. Έγγξαθν αξηζκ. 204497/25.2.92 πξνο Γεκφζην Σακείν ΦΑΒΔ Αζελψλ.
146. Κείκελν αγσγήο ΔΣΔ απφ 3.3.92 θαηά ΟΑΔ θαη Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ ζα
ζπδεηεζεί ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ 5.6.92.
147. πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε κεηνρνπνίεζεο νθεηιψλ Δπηρεηξήζεσλ Ν. 1386/83.
148. Φάθεινο αλαιπηηθψλ Τπνινγηζκψλ Απαηηήζεσλ ζε θαζπζηέξεζε θαηά ΟΑΔ
απφ νκνι. δάλεηα θ.ιπ.
149. Έγγξαθν ηεο ΓΟΤ ΦΑΒΔ Αζελψλ κε ηελ έθζεζε πξνζσξηλνχ ειέγρνπ γηα ηελ
Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ".
150. α. Αίηεζε Γηθαζηηθήο πλδξνκήο πξνο ηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο ηεο
πφιεσο ηνπ Μηιάλνπ ηεο Δηζαγγειίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.
β. Γηαβηβαζηηθφ ηεο αίηεζεο απηήο πξνο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο.
γ. Γηαβηβαζηηθφ απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ηεο αίηεζεο απηήο πξνο ηελ Ηηαιία.
151. Αληίγξαθν ζπλέληεπμεο ηνπ θ. Παπαλαγηψηνπ ζηελ Δθεκεξίδα "Κέξδνο", πνπ
θαηεηέζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 4.4.93.
152. Δηζήγεζε ηεο Rothschild πξνο ηνλ Ο.Α.Δ. γηα ηνπο ηξεηο ππνςήθηνπο
ζπκβνχινπο.
153. Δηζήγεζε ηεο Morgan Stanley γηα ηελ πξφζιεςε ηεο American Appraisal.
154. χκβαζε κεηαμχ Rothschild θαη Ο.Α.Δ. θαη κεηάθξαζή ηεο ζηα ειιεληθά, θαζψο
θαη ζρεηηθή κε αξηζκ. 3556/215 θαηαηεζείζα εξψηεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ
Βηνκεραλίαο.
155. α. Γηεπθξηληζηηθή απάληεζε ηνπ θ. Υξηζηνδνχινπ επί ησλ εξσηεκάησλ πνπ
ηέζεθαλ ζ' απηφλ θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ.
β. Απφθαζε κε αξηζκ. πξση. 3627/6.8.90 ηεο Γ.Δ.Α. γηα ηελ ηδηφηεηα θαη ην
θαζεζηψο απαζρφιεζεο ηνπ θ. Μπξαηζηψηε ζηε Γ.Δ.Α..
γ. Αληίγξαθν Πξαθηηθψλ ηεο Γ.Δ.Α. ηεο ζπλεδξίαζεο 10.10.90.
δ. Αληίγξαθν ηνπ κε αξηζ. 154/11.9.91 Φ.Δ.Κ., φπνπ δεκνζηεχζεθε ε κε αξηζκ.
6064/29.8.91 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο γηα ην δηνξηζκφ ηνπ θ.
Μπξαηζηψηε ζην Πνιηηηθφ Γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Δζλ. Οηθνλνκίαο σο εηδηθνχ
ζπκβνχινπ.
ε. Δπηζηνιή Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο πξνο θ. Μπξαηζηψηε γηα ηελ
απηνδίθαηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ζην γξαθείν ηνπ θ. Υξηζηνδνχινπ ζηηο 17.2.1992.
156. Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα απφ 27.2.1987 ηνπ Ο.Α.Δ. πξνο ηνλ θ. Γ. Πέηζν γηα ηελ
πνιηηηθή δηαρείξηζεο εηαηξεηψλ Ο.Α.Δ..

157. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ κάξηπξα η. Πιαθαλησλάθε κε ηα ηξία αλαθεξφκελα
ζ' απηφ ζπλεκκέλα αληίγξαθα απνδείμεσλ, πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ
ζηηο 11.5.93.
158. Αληίγξαθν απνζπάζκαηνο ηνπ εκεξνινγίνπ ηεο Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ" ηεο
31.1.93 θαη 23.1.93, πνπ θαηαηέζεθε απφ ην κάξηπξα Παπαζπειησηφπνπιν θαηά ηελ
εμέηαζή ηνπ ζηηο 11.5.93.
159. Δπηζηνιή Panzavolta πξνο ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, πνπ θαηαηέζεθε απφ ην
κάξηπξα Λνπθφπνπιν θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ ζηηο 11.5.93.
160. Έθζεζε Δ.Ο.Κ. "γηα ην ηζηκέλην" θαη αληίγξαθα απνζπαζκάησλ πξάμεσλ ηνπ
Γ.. ηεο Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ" κε αξηζκ. 2699/25.6.86, 2703/23.7.86 2711/29.9.86,
2714/29.10.86, 2724/17.12.86 θαη 2760/15.7.87.
161. Αληίγξαθα απφ ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. ηεο Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ" ησλ
πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 1.4.92, θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γ..
ησλ κεηφρσλ ηεο Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ" ηεο 29.4.92 θαη ηεο λέαο επαλαιεπηηθήο Γ..
ησλ κεηφρσλ ηεο 10.6.92.
162. Καηερφκελεο απφ Δ.Σ.Δ. κεηνρέο ηεο Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ" ζηηο 31.12.91,
31.12.92 θαη 29.4.92.
163. Έγγξαθν ηεο Δκπνξηθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο γηα ηηο θαηερφκελεο απ' απηήλ
παιαηέο κεηνρέο ηεο Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ" κε ζπλεκκέλν αληίγξαθν ηνπ κε αξηζκ.
203Β'/1986 Φ.Δ.Κ. γηα ηελ ππαγσγή ηεο Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ" ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.
1386/1983.
164. Έγθξηζε ηεο Σ.Δ. πξνο ηελ Δ.Σ.Δ. γηα ηελ θαζ' ππέξβαζε ηνπ 1/5 ησλ θεθαιαίσλ
ηεο δηάζεζε πνζνχ γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο Α.Γ.Δ.Σ. "ΖΡΑΚΛΖ" θαη ηε
ζπκκεηνρή ηεο Δ.Σ.Δ. ζε ηδξπζεζφκελε εηαηξεία κε Calcestruzzi.
165. Δπηζηνιή ηεο Δ.Σ.Δ. πξνο Σ.Δ. ηεο 25.2.92 γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο γηα δηάζεζε
πνζνχ πέξαλ ηνπ 1/5 ησλ θεθαιαίσλ ηεο.
166. Καηαζηαηηθφ ηεο Cal-Nat ζηελ ειιεληθή.
167. Γήισζε Η. Μπξαηζηψηε θαη αληίγξαθα πξαθηηθψλ ηεο Γ.Δ.Α. ησλ ζπλεδξηάζεσλ
10.10.90 θαη 1.4.92, πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνλ Η. Μπξαηζηψηε θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ
ζηηο 25.5.93.
168. Καηάζηαζε κε πηζησηέο ησλ Σζηκέλησλ Υαιθίδνο θαη ππφινηπα νθεηιψλ ζηηο
31.12.91.
169. Γεκνζηεπκέλε επηζηνιή ηνπ θ. αξζέληε πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ".
170. Παξαζηαηηθά δξαρκνπνίεζεο ηνπο εηζαρζέληνο ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ
Calcestruzzi γηα ηελ εμαγνξά κέξνπο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
171. Πξσηφηππν πξαθηηθφ ηεο Γ.Δ.Α. ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 10.10.90.
172. Αληίγξαθν ηεο απφ 8.7.92 χκβαζεο κεηαμχ Ο.Α.Δ. θαη M.S. - ETEBA ζηελ
ειιεληθή.
173. Αληίγξαθν νιφθιεξνπ ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Γ.. ησλ κεηφρσλ ηνπ Ο.Α.Δ. ηεο
12.3.92.
174. Αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο ηεο ITALCEMENTI πξνο ηνλ Ο.Α.Δ. ηεο 7.2.92.
175. Αληίγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ εηζπξάμεσο απφ ηνλ Ο.Α.Δ. ησλ 124 δηο ζε δξρ.
θαη ζπλάιιαγκα.
176. Έθζεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ο.Α.Δ. ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε
αγνξαπσιεζίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
177. ηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ απφ ην κάξηπξα Π. Σαθφπνπιν θαηά ηελ εμέηαζή ηνπ
σο κάξηπξα ζηηο 2.5.93 (Δπηζηνιέο Σζηκέλησλ Υαιθίδαο πξνο Δ.Σ.Δ., πηζησηέο,
ΔΣΔΒΑ θ.ιπ.).
178. α. Βνχιεπκα κε αξηζκ. 887/92 ηνπ πκβνπιίνπ Δθεηψλ.

β. Αλαίξεζε θαη' απηνχ.
γ. Απφθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ επί ηεο αζθεζείζαο αλαίξεζεο.
179. Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ. ησλ ζπλεδξηάζεσλ 20.12.91 θαη
12.3.92.
180. Γλσκνδφηεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηθαζηηθνχ ηεο ΔΣΔ.
181. Δπηζηνιή ηεο 26.3.1992 ηεο ΔΣΔ πξνο ηελ Σξάπεδα Διιάδνο.
182. Δπηζηνιή ηεο 13.4.1992 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πξνο ηελ ΔΣΔ.
183. Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ηεο Ηηαιίαο ζρεηηθά κε ηελ θιήζε
Παληζαβφιηα.
184. Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Τπεξεζίαο ηεο Βνπιήο γηα ηελ επίθιεζε ηνπ
επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ απφ ην κάξηπξα Η. Μπξαηζηψηε.
185. Ο θάθεινο ηεο ΔΣΔ γηα ηελ ππφζεζε ζχζηαζεο ηεο CAL- NAT.
186. Δθηηκήζεηο - αμηνινγήζεηο ηεο ROTHSCHILD, ηεο ARTHUR ANDERSEN, ηνπ
νξθσηνχ ινγηζηή Η. Λάκπξνπ θαη ηεο MORGAN STANLEY.
187. Σα πξαθηηθά δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ΟΑΔ- ΔΣΔ, ΟΑΔ - CALCESTRUZZI
θαη ΟΑΔ -ITALCEMENTI.
188. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο Γ.Δ.Α. ηεο 26.11.1991.
189. Δθηίκεζε αμίαο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Ο.Α.Δ. απφ CITICORP ηεο 31.3.92.
190. Πεξηιεπηηθφ ππφκλεκα γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Ο.Α.Δ. απφ Μάξηην 1992.
191. Έγγξαθν ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" πξνο ηνλ Ο.Α.Δ. ηεο 2.4.92.
192. Απφζπαζκα πξαθηηθψλ Γ.. κεηφρσλ ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ. ηεο 12.3.92.
193. Πξαθηηθφ ππ' αξηζκ. 233/2.3.92 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.
194. Έθζεζε - Δηζεγήζεηο ηεο Morgan Stanley (έγγξαθα απφ 3.3.92, 20.3.92, 18.3.92,
20.3.92, 18.3.92, 28.2.92, 25.2.92 θαη 2.3.92)
195. Έγγξαθα ηεο Morgan Stanley ηεο 12.11.91 θαη 6.12.91.
196. Έγγξαθν ηεο Δ.Σ.Δ. ηεο 12.11.91 (Confidentiality Agreement)
197. Αιιεινγξαθία Morgan Stanley - Ο.Α.Δ. (4.12.91, telefax 6.12.91, επηζηνιή
6.12.91, 9.12.91, 12-13.12.91, 13.12.91, 3.1.92, εκεξνιφγην ζπλαληήζεσλ ηεο
Morgan Stanley, 13.12.91, 8.1.92, 9.1.92, 13.1.92 (έγγξαθν ηεο Holderbank πξνο
M.S., κε θνηλνπνίεζε πξνο Ο.Α.Δ.), 23.1.92, 29.1.92, εκεξνιφγην ζπλαληήζεσλ κε
Holderbank, 3.2.92, εκεξνιφγην ζπλαληήζεσλ κε Holderbank, 31.1.92, 6.2.92, 9.2.92,
10.2.92, 7.2.92 (επηζηνιή Italcementi πξνο M.S.), 16.2.92, 17.2.92, 18.2.92, 20.2.92
(Guarantees on Sale of AGET), 20.2.92 (Memorandum), 20.2.92 (Escrow Account),
5.3.92, 10.3.92.
198. Με δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο.
199. Αιιεινγξαθία Morgan Stanley - Δ.Σ.Δ. (24.10.91, 9.12.91, 10.12.91, 11.12.91,
15.12.91, 17.12.91 (επηζηνιή Calcestruzzi πξνο M.S.), 27.12.91, 30.12.91 (επηζηνιή
M.S. πξνο Παληζαβφιηα), 10.1.92 (επηζηνιή Calcestruzzi πξνο M.S.), 13.2.92
(επηζηνιή Italcementi πξνο ΔΣΔ), 14.2.92 (επηζηνιή Calcestruzzi πξνο M.S.), 17.2.92
(επηζηνιή ΔΣΔ πξνο Italcementi), 21.2.92, 21.2.92 (επηζηνιή Calcestruzzi θαη ΔΣΔ
πξνο M.S.), 26.2.92 (επηζηνιή Calcestruzzi πξνο M.S.), 27.2.92 (επηζηνιή Ο.Α.Δ.
πξνο Παληζαβφιηα), 27.2.92, 27.2.92 (επηζηνιή ΔΣΔ πξνο M.S.) θαη 27.2.92.
200. Απνζπάζκαηα Πξαθηηθψλ ηνπ Ο.Α.Δ., πνπ αθνξνχλ ζηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ".
201. Δξψηεζε κε αξηζκ.7692/20.5.93 ησλ Βνπιεπηψλ θ.θ. Γ. Πξαζηαλάθε, Δ.
Βεξπβάθε, Π. Κξεηηθνχ θαη Α. Γακηαλίδε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο.
202. Απάληεζε κε αξηζκ. 3630/28.5.93 ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο ζηε κε
αξηζκ. 7692/20.5.93 εξψηεζε.
203. Γήισζε ηνπ κάξηπξα Η. Μπξαηζηψηε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο.
204. Γήισζε ηνπ κάξηπξα Γ. Πξαζηαλάθε πξνο ηελ Δπηηξνπή.

205. Δπηζηνιή ηνπ κάξηπξα Γ. Αλσκεξίηε πξνο ηελ Δπηηξνπή.
206. Δπηζηνιή Calcestruzzi πξνο First Boston θαη ETEBA, ηεο 13.3.91.
ΘΔΔΗ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ
(Βάζεη ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο)
Α. Καηαρσξίδεηαη ε γλψκε ηνπ Βνπιεπηνχ θ. Αζαλάζηνπ Παθίιε ηνπ
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Διιάδαο (Κ.Κ.Δ.)
Πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ Κ.Κ.Δ. γηα ηελ πνξεία ηεο ΑΓΔΣ θαη ην ζθάλδαιν πψιεζήο
ηεο
1. Ζ επηρείξεζε ΑΓΔΣ - ΖΡΑΚΛΖ, ε πνξεία ηεο ηα κεηαπνιηηεπηηθά ρξφληα, θαζψο
θαη ε ηειηθή θαηάιεμε κε ηελ πψιεζε - ζθάλδαιν ζηελ Ηηαιηθή εηαηξεία
Καιηζεηξνχηζη, απνηειεί ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνιηηηθνχ
θνκπξαδνξηζκνχ πνπ εθαξκφζηεθε απφ φιεο ηηο κέρξη ηψξα θπβεξλήζεηο ζηε ρψξα
καο. Παξ' φηη απνηειεί αληηθείκελν δηθνκκαηηθήο θπξίσο αληηπαξάζεζεο κε αθνξκή
ηηο απνθαιχςεηο ζηελ Ηηαιία, αληηπαξάζεζε πνπ θπξίσο επηθεληξψλεηαη ζηηο
δηαδηθαζίεο, ε ηζηνξία θαη ε εμέιημή ηεο είλαη έλαο αδηάςεπζηνο κάξηπξαο ηεο
νιέζξηαο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζαλ ε Ν.Γ. παιηά θαη ζήκεξα, θαη ην ΠΑΟΚ ζηελ
νθηαεηία.
Δίλαη αθφκα ην πην ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα φπνπ αλάγιπθα παξνπζηάδεηαη θαη ε
δξάζε ηεο δηαβφεηεο "ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο" κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ησλ
Σζάηζσλ ή κε ηελ ζχγρξνλε ηεο πνιπεζληθήο Καιηζεζηξνχηζη, φπσο επίζεο θαη ηα
"πεξίεξγα" ζνζηαιηζηηθά πεηξάκαηα ηνπ ΠΑΟΚ πνπ ηειηθά απνδείρηεθαλ
θνιπκπήζξα ηνπ ηισάκ γηα ηελ "ηδησηηθή πξσηνβνπιία" θαη πξνζάιακνο
εμαγληζκνχ γηα ηελ παξάδνζε επηρεηξήζεσλ ζηε λέα "ηδησηηθή πξσηνβνπιία".
Γη' απηφ αθξηβψο ηα δχν θφκκαηα εζηηάδνπλ ηελ αληηπαξάζεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία
ηεο πψιεζεο. Γηα λα θξχςνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζχλεο ηνπο θαη λα απνθχγνπλ ηελ
απάληεζε πνπ νθείινπλ ζηελ ζεσξία ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ηεο πεξίθεκεο ειεχζεξεο
αγνξάο, αιιά θαη ηεο "ελσκέλεο" Δπξψπεο πνπ νηθνδνκνχλ νη πνιπεζληθέο κε ηε
ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ.
Πεξηιεπηηθά ε ηζηνξία ηεο ΑΓΔΣ είλαη ε θιαζηθή ηζηνξία "αλάπηπμεο" ηεο ειιεληθήο
βηνκεραλίαο. Οη Σζάηζνη κε ρξήκαηα, θπξίσο, ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θηηάρλνπλ έλα
ρξπζσξπρείν, ηελ ΑΓΔΣ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη είραλ ην 12% ησλ κεηνρψλ, ελψ ε
ΔΣΔ ην 40%. Φπζηθά απηνί είραλ ην κάλαηδκελη, απηνί είραλ ην θνπκάλην. Αθνχ
θαηαιεζηεχνπλ, αθνχ δελ θάλνπλ εθζπγρξνληζκφ, κε δηάθνξεο θνκπίλεο ηειηθά ηελ
θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή.
Σν 1982 δεκνζηεχνληαη ζηνηρεία γηα ππεξηηκνινγήζεηο, ην 1983 ε Κπβέξλεζε ηνπ
ΠΑΟΚ ππνβάιιεη κήλπζε ζηνπο Σζάηζνπο, θνπλψληαο απεηιεηηθά ηνπο θαθέινπο
κε ηα ζηνηρεία, ιέγνληαο φηη ην ιφγν έρεη ν Δηζαγγειέαο. Σα ζηνηρεία φκσο
"εμαθαλίδνληαη". Σα δηθαζηήξηα ηνπο αζσψλνπλ!
Ζ απαίηεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζα γίλεη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο, λα πιεξψζνπλ
νη ππεχζπλνη θαη λα θξαηηθνπνηεζνχλ, λα εθζπγρξνληζζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη
πξνβιεκαηηθέο, πεηηέηαη ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο, ηδηαίηεξα
κεηά ην 1985 αθήλνληαη ζην έιενο ησλ θνκκαηαξρψλ, ζην έιενο ησλ κηδαδφξσλ.
Σν ΠΑΟΚ πξνρσξά ζηελ ιεγφκελε "θνηλσληθνπνίεζε" ησλ ρξεψλ, απαιιάζζνληαο
ηνπο παιηνχο ηδηνθηήηεο θαη ακέζσο κε ηελ είζνδν ησλ κεηνρψλ ζην ρξεκαηηζηήξην
αξρίδεη ε πνξεία ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΑΓΔΣ. Σαπηφρξνλα αλαζέηεη ζηελ CITY CORP ηελ απνηίκεζή ηεο (βιέπε ππνηίκεζή ηεο, γηαηί έηζη ελεξγνχλ νη "δηεζλνχο
θχξνπο" ηέηνηνπ είδνπο εηαηξείεο).

Δπνκέλσο νη ζεκεξηλέο θσλέο πεξί ηδησηηθνπνίεζεο, πεξί θαηαζηξνθήο θ.ιπ., απφ
ηελ πιεπξά ηνπ ΠΑΟΚ είλαη ηνπιάρηζηνλ αλαμηφπηζηεο κε απηά ηα δεδνκέλα.
ε φιν απηφ ην δηάζηεκα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη εξγαδφκελνη ζηαζεξά
ππνζηήξημαλ ηε ζέζε γηα παξακνλή ηεο ΑΓΔΣ ζην Γεκφζην θαη ήηαλ απηνί πνπ κε
ζπζίεο ζηήξημαλ ηελ αλφξζσζε ηεο επηρείξεζεο. Έλα ειάρηζην δείγκα ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο ΑΓΔΣ απνηειεί ην δηάζηεκα 1990 - 1991, φπνπ ε επηρείξεζε κε
άιιν Γ.., ην νπνίν εμαλαγθάζηεθε αξγφηεξα ζε παξαίηεζε απφ ηε Ν.Γ.,
πξαγκαηνπνηεί θέξδε 4,7 θαη 6,4 δηο αληίζηνηρα. Ξεθίλεζε ηαπηφρξνλα ε πνξεία
εμπγίαλζεο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο, κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ,
φκσο ε πξνζπάζεηα πξνζέθξνπε ζηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηηο
επηινγέο ηεο ΔΟΚ.
Με ηελ άλνδν ηεο Ν.Γ. ζηελ Κπβέξλεζε ε πνξεία ηνπ μεπνπιήκαηνο ηεο ΑΓΔΣ, ζην
έδαθνο πνπ δηακφξθσζε ην ΠΑΟΚ, επηηαρχλεηαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ην
βήκα ηεο Βνπιήο ε Κπβέξλεζε ηεο Ν.Γ., δπζθήκηδε ηελ ΑΓΔΣ, αλαθέξνληαο φηη ηα
εκθαληδφκελα θέξδε ήηαλ πιαζηά θαη νη ηζνινγηζκνί "κατκνχδεο". Άιισζηε ήδε επί
ΠΑΟΚ έρνπλ πσιεζεί κεηνρέο ζην ρξεκαηηζηήξην, κέξνο ησλ νπνίσλ έρεη, απφ
ηφηε, απνθηήζεη ε Καιηζεζηξνχηζη!
Δθηειείηαη ην κεγάιν έγθιεκα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ παξαγσγηθή βάζε
ηεο ρψξαο ε νπνία είηε δηαιχεηαη, είηε παξαδίδεηαη ζηηο Δπξσπατθέο πνιπεζληθέο
ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα φπσο ιέεη ν θ. Πξσζππνπξγφο απεπζπλφκελνο
πξνο ην ΠΑΟΚ ζηε Βνπιή γηαηί "είκαζηε Δπξσπαίνη", κεηά ην Μάαζηξηρ αθφκα
πεξηζζφηεξν, αθνχ πσιήζεθε εληφο θαη φρη εθηφο.
2. Γηαηί φκσο είλαη ΔΘΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑ θαη ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ ΑΓΔΣ;
Ζ ΑΓΔΣ - ΖΡΑΚΛΖ είλαη έλαο πξαγκαηηθφο θνινζζφο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο κε
φιν ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. Γηαηί;
α) Δίλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο ηζηκέλησλ ζηνλ θφζκν, θαζηζηψληαο ηε ρψξα καο
δεχηεξε κεηά ηελ Ηαπσλία ζε εμαγσγή ηζηκέληνπ.
β) Έρεη κεγάια απνζέκαηα πξψησλ πιψλ, ηεξάζηηεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ην
κεγαιχηεξν ιηκάλη ζηε Μεζφγεην κε ην κεγαιχηεξν ηεξκαηηθφ ζηαζκφ άλζξαθα,
ηεξάζηηα αθίλεηε πεξηνπζία, 41 ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, αλάκεζά ηνπο λαπηηιηαθή
εηαηξεία κε 15 πινία κεηαθνξάο.
γ) Έρεη ηελ πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ζηελ Δπξψπε γηαηί κπνξεί θαη πνπιά θζελφηεξν
ηζηκέλην απφ φιεο ηηο άιιεο ρψξεο (10.196 ν tn) θαη αληαγσλίδεηαη έηζη φιν ην
Δπξσπατθφ θαξηέι ηζηκέληνπ.
δ) Με βάζε απηή ηε δπλαηφηεηα θξαηά ρακειέο ηηο ηηκέο ζηελ εζσηεξηθή θπξίσο
αγνξά κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ θαη νη μέλεο αιιά θαη νη ληφπηεο ηδησηηθέο
εηαηξείεο λα αλεβάδνπλ ηελ ηηκή γηαηί δελ ζα είλαη αληαγσληζηηθέο.
Δμ αληηθεηκέλνπ απνηειεί αληαγσληζηή ησλ πνιπεζληθψλ, πξνλφκην γηα ηε ρψξα,
αιιά θαη θηιέην γηα φπνηνλ ηελ απνθηήζεη. Ίζσο δελ είλαη ηπραίν θαη νη απνθαιχςεηο
πνπ πξνθχπηνπλ θακηά θνξά απφ ηνλ πφιεκν ησλ πνιπεζληθψλ.
Απφ απηή ηελ άπνςε ε ίδηα ε πψιεζε ηε ΑΓΔΣ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ άκεζε
κεζηηεία θαη θαξακπηλάηε πεξίπησζε εμππεξέηεζεο γηγάληησλ μέλσλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ.
Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ ΔΓΚΛΖΜΑ ΔΘΝΗΚΟ γηαηί έλα φπιν ηεο ρψξαο ζηνλ
δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο παξαδίλεηαη ηειηθά ζηνπο μέλνπο.
Δθηφο ησλ επηειψλ θαη αλάμησλ απαληήζεσλ -επηρεηξεκάησλ ηνπ ηχπνπ "φινη
πσινχλ", ή "ην ζχγρξνλν ξεχκα είλαη ε απνθξαηηθνπνίεζε", ε Κπβέξλεζε
ηζρπξίζζεθε φηη ε απφδνζε θεθαιαίνπ ηεο ΑΓΔΣ είλαη ην 1/3 ησλ ηδησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ. Δθηφο ηνπ φηη απηφ δελ είλαη ζσζηφ, απηνί πνπ θηαίλε είλαη νη
Κπβεξλήζεηο γηα ην πσο δηνίθεζαλ ηελ ΑΓΔΣ. ρη "πνλάεη δφληη θφβεη θεθάιη", πνπ

είλαη ε πξνζθηιήο κέζνδνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ ζηαζσηψλ ηεο ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξάδνζεο ηεο Διιεληθήο Σζηκεληνβηνκεραλίαο ζηηο
πνιπεζληθέο είλαη πηα θαηαλνεηά γηα ηνλ ζθεπηφκελν άλζξσπν. Πιήξεο θπξηαξρία
ησλ πνιπεζληθψλ θαη ηνπ θαξηέι ηζηκέληνπ ζηελ Δπξψπε.
3.Ο νηθνλνκηθφο θχθινο ηεο ΑΓΔΣ φπσο θαη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ θιείλεη. Αθνχ
ηδησηηθνπνηήζεζαλ ηα θέξδε απφ ηνπο Σζάηζνπο, επί Κπβέξλεζε Ν.Γ.,
θνηλσληθνπνηνχληαη ηα ρξέε επί ΠΑΟΚ, πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα λέα
ηδησηηθνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ε Κπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. πνπιά ηελ ΑΓΔΣ ζηελ
Ηηαιηθή πνιπεζληθή.
ηελ φιε δηαδηθαζία απνδεηθλχεηαη φηη ην πνιπεζληθφ θεθάιαην ζέιεη ηελ ΑΓΔΣ θαη
ηελ ζέιεη κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ ηίκεκα. Απηφ θαη έγηλε.
Πξψηε πιεπξά ηνπ ζθαλδάινπ ε απνηίκεζή ηεο. Με βάζε αληηθεηκεληθνχο
ππνινγηζκνχο ε αμία ηεο ΑΓΔΣ αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 300 δηο. κσο νη δηάθνξεο
μέλεο "εθηηκεηηθέο" εηαηξείεο ηελ θαηεβάδνπλ ζηα 100 δηο.
Γεχηεξε πιεπξά ν δηαγσληζκφο ν νπνίνο ηειηθά απνδεηθλχεηαη φηη ήηαλ ζηεκέλνο. Ζ
Δζληθή Σξάπεδα ζαλ ν κεγαιχηεξνο κέηνρνο παξεκβαίλεη θαη "θαζαξίδεη" ηειηθά γηα
ηελ Καιηζεζηξνχηζη. πζηήλεη εηαηξεία Δζληθήο - Καιηζεζηξνχηζη, ηελ CAL - NAT,
ε νπνία αλαδεηθλχεηαη θαη ζην κφλν πιεηνδφηε.
Ση φκσο απνθαιχπηεηαη απφ απηή ηε ζχκπξαμε; ηη ε Καιηζεζηξνχηζη θαηαθέξλεη
λα ειέγρεη ηελ ΑΓΔΣ θαηαβάιινληαο κφλν ην αζήκαλην πνζφ ησλ 34,6 δηζ. δξρ.!!
Πψο γίλεηαη απηφ;
ηελ εηαηξεία CAL - NAT, ε νπνία αγνξάζεη ην 35,3 ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ ε
Καιηζεζηξνχηζη έρεη ην 51% ησλ κεηνρψλ, άξα ηελ ειέγρεη. Έηζη ειέγρεη ην 35,3 ησλ
κεηνρψλ. Πξνζζέηνληαο θαη ην 7% πνπ είρε αγνξάζεη ζην ρξεκαηηζηήξην ζα δηαζέηεη
κφλε ην 42% θαη θπζηθά ην κάλαηδκελη. Έηζη κε 34,6 δηζ. δξρ. ζα δηαρεηξίδεηαη κία
επηρείξεζε αμίαο άλσ ησλ 300 δηο πνπ εχθνια ηα επφκελα ρξφληα κπνξεί λα θζάζεη
εηήζηα θέξδε 15 - 20 δηο. εκεηψλεηαη φηη ζηελ CAL - NAT πεξηέρεηαη κεγαιχηεξν
πνζνζηφ κεηνρψλ, φκσο ζηε ζπκθσλία Δζληθήο - Καιηζεζηξνχηζη πεξηιακβάλεηαη
φξνο γηα πψιεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ κεηνρψλ ζηελ ΑΓΔΣ.
Μαδί βέβαηα κε ηελ ΑΓΔΣ -ζαλ ηζηκεληνβηνκεραλία- πσιήζεθαλ θαη νη 41
ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο.
Με απηή ηε ζθαλδαιψδε δηαδηθαζία ε νπνία απνθαζίζηεθε κε αγαζηή ζπλεξγαζία
Κπβέξλεζεο - Δζληθήο Σξάπεδαο εθπνηήζεθε ε ΑΓΔΣ. ε κία δεκνπξαζία -κατκνχ
φπνπ ηειηθά ζπκκεηείραλ νη εμήο έλαο: Ζ Κνηλνπξαμία Δζληθήο - Καιηζεζηξνχηζη.
Γελ ρξεηάδεηαη νχηε βαξχγδνππεο θξάζεηο, νχηε κεγάιεο λνκηθέο γλψζεηο γηα λα
θξίλεη θαλείο αλ είλαη ζθάλδαιν ε εθρψξεζε ηνπ ειέγρνπ απηήο ηεο εηαηξείαο έλαληη
34,6 δηο.
Έλα επηρείξεκα -θχιιν ζπθήο- πνπ επηθαιείηαη ε Κπβέξλεζε θαη ε Δζληθή είλαη φηη ε
Καιηζεζηξνχηζη δεζκεχηεθε λα αγνξάζεη θαη ηα ηζηκέληα Υαιθίδαο ζην δήζελ
"πςειφ" ηίκεκα ησλ 41 δηζ. δξρ., πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ρακειφ. Απηφ
ακθηζβεηείηαη σο ζήκεξα απφ ηελ Καιηζεζηξνχηζη, εθηφο απηνχ φκσο δελ απαληά
ζηε ζέζε φηη ε ΑΓΔΣ καδί κε ηα ηζηκέληα Υαιθίδαο θάησ απφ έλαλ εληαίν δεκφζην
θνξέα ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζνβαξή βηνκεραληθή θαη νηθνλνκηθή
κνλάδα κε κεγάιε ζπκβνιή ζηελ εζληθή νηθνλνκία.
Ζ αλάκεημε ηνπ νκίινπ Φεξνχηζη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ ζηελ Ηηαιία
μαλάθεξε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ηελ ππφζεζε ηεο ΑΓΔΣ - ΖΡΑΚΛΖ. Ζ
πξνπαγάλδα πεξηζηξάθεθε ζην θαηά πφζν έρνπλ θχγεη ρξήκαηα απφ ηελ ΑΓΔΣ θαη
δφζεθαλ ζε πνιηηηθνχο ηνπ νζηαιηζηηθνχ ή Υξηζηηαλνδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο ζηελ
Ηηαιία. Οη πάληεο γλσξίδνπλ φηη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηνχλ ηα αζηηθά πνιηηηθά

θφκκαηα. Σν πξφβιεκα φκσο δελ είλαη γηα γεληθή ρξεκαηνδφηεζε, αιιά νη κίδεο πνπ
εηζπξάηηνληαη γηα δηεπθνιχλζεηο αγνξαπσιεζηψλ θ.ιπ. Απηφ πνπ δελ ζεκεηψζεθε
φκσο απφ ηηο άιιεο δπλάκεηο, πιελ ηνπ ΚΚΔ, είλαη ε δηαπινθή ησλ πνιπεζληθψλ κε
ην πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν ηεο Ηηαιίαο θαη άιισλ ρσξψλ, θαζψο θαη ηα ηεξάζηηα
ζπκθέξνληα θαη ν ξφινο ησλ θπβεξλεηηθψλ θνκκάησλ ζηελ ιεγφκελε
απνθξαηηθνπνίεζε. Αλ ππάξρνπλ ηέηνηεο πιεπξέο ζηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ ή θαη ζε
άιιεο επηρεηξήζεηο κέρξη ηψξα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα απνδεηρζεί. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο άιισζηε δελ δίλνληαη απνδείμεηο ηηο νπνίεο δηαθεκίδεη ν θ. Μάλνο ζηελ
ηειεφξαζε. Μπνξεί θαη απηή ε πιεπξά λα παξακείλεη αησξνχκελε θαη ζθνηεηλή εθηφο
αλ απφ ηε ζχγθξνπζε νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ βγνπλ φια ζην θσο.
Ίδσκελ! Πάλησο φρη απιά απνρξψζεηο ελδείμεηο αιιά απνδείμεηο φηη ε ζπλαιιαγή ζθάλδαιν δεκίσζε ηε ρψξα κε πνιιά δηζ. δξαρκέο, είλαη απφιπηα ζσζηφ.
4. Αλεμάξηεηα φκσο απφ απηέο ηηο πιεπξέο ην ΚΚΔ εκκέλεη ζηελ ίδηα ζέζε πνπ κε
ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα ππνζηήξημε φια απηά ηα ρξφληα.
Ζ ΑΓΔΣ σο επηρείξεζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο λα επηζηξαθεί ζην δεκφζην θαη λα
ΑΚΤΡΧΘΔΗ Ζ ΠΧΛΖΖ ΣΖ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Απηή είλαη ε
απάληεζή καο ζηνλ πνλεξφ εθβηαζκφ ηεο CAL-NAT φηη "αλ δελ ζαο αξέζεη ε
ζπλαιιαγή ε ΑΓΔΣ ζαο επηζηξέθεηαη".
Να δεκηνπξγεζεί εληαίνο θνξέαο ηζηκεληνβηνκεραλίαο ζηνλ νπνίν λα εληαρζνχλ θαη
ηα Σζηκέληα Υαιθίδαο θαη λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζία κε ην ΣΗΣΑΝ.
Να γίλνπλ νη απαξαίηεηνη εθζπγρξνληζκνί θαη ζηηο δχν επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε λα
κεγαιψζεη ε απφδνζε, θαη λα κεησζεί θαη άιιν ην θφζηνο παξαγσγήο.
Με απηά ηα δεδνκέλα ζα απμεζνχλ θαη ηα θέξδε θαη νη εμαγσγέο.
Σαπηφρξνλα ζα ππάξμεη αλαθνχθηζε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά εηδηθά ζ' φηη αθνξά ην
θφζηνο ηεο νηθνδνκήο πνπ έρεη θηάζεη ζηα χςε.
Σν ΠΑΟΚ ζήκεξα αλάγεη ζαλ ηεξάζηην ζέκα ηε δηαδηθαζία πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ.
Πνιιά φκσο εξσηεκαηηθά πξέπεη λα απαληεζνχλ ζ' φηη αθνξά ηελ ηζηνξία αιιά θαη
ηε ζεκεξηλή ζέζε ηεο εγεζίαο ηνπ ΠΑΟΚ.
- Ση έγηλε ε δήισζε ηνπ θ. Παπαλδξένπ φηη "νη Σζάηζνη ζα θαζίζνπλ ζην ζθακλί;"
- Πφζε πξαθηηθή αμία είρε ε ζέζε φηη "ζα πιεξψζνπλ απηνί πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα
ρξέε ζηηο πξνβιεκαηηθέο", φηαλ ε κεηνρνπνίεζε ησλ ρξεψλ απάιιαμε ηνπο
πξνεγνχκελνπο ηδηνθηήηεο;
- Πφζεο αιήζεηεο θξχβεη ε ζέζε "ε ΑΓΔΣ ζην Γεκφζην" φηαλ επί ΠΑΟΚ άξρηζε ε
απνηίκεζε θαη φηαλ πνπιήζεθαλ κέζσ ρξεκαηηζηεξίνπ κεηνρέο ηεο ΑΓΔΣ ηηο νπνίεο
αγφξαζε ε Καιηζεζηξνχηζη;
- Ση ελλνεί θαη ζήκεξα ην ΠΑΟΚ φηαλ δηαθεξχζζεη φηη ζα αληηκεησπίζεη ηελ
επηζηξνθή ηεο ΑΓΔΣ ζην Γεκφζην ζηα πιαίζηα ηεο "λνκηκφηεηαο"; Μήπσο
πξνεηνηκάδεηαη άιινζη γηα έλα λέν "ν γέγνλε γέγνλε";
Με απηά θαη άιια εξσηεκαηηθά ην ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη είλαη φηη ρξεηάδεηαη πξηλ
απ' φια ε αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ θηλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ ζε
ξηδνζπαζηηθή θαηεχζπλζε πνπ ζα απαηηεί ηελ αθχξσζε ηνπ μεπνπιήκαηνο ηεο
παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο, ψζηε λα κελ κπνξνχλ θάπνηνη λα παίδνπλ κε ηα ιατθά
αηηήκαηα θαη ηα χςηζηα ζπκθέξνληα ηνπ ηφπνπ.
Οη εξγαδφκελνη λα ζθεθζνχλ θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ νθηαεηή
δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο απφ ην ΠΑΟΚ αιιά θαη απφ ηε ζεκεξηλή πνιηηηθή ηεο
Ν.Γ. Αο θξίλνπλ πνηα ήηαλ ε πνιηηηθή δχλακε πνπ κε ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα
ππνζηήξημε ηηο ζέζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη δελ ηηο έθαλε ιάζηηρν
παξαιιάδνληαο αλάινγα κε ην αλ βξίζθνληαλ ζηελ θπβέξλεζε ή ζηελ αληηπνιίηεπζε.
Γηαηί ε επαλάιεςε ηεο ηζηνξίαο ζα έρεη νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηφπν.
πλνςίδνληαο:

Ζ ππφζεζε ηεο ΑΓΔΣ - ΖΡΑΚΛΖ απαζρνιεί δηθαηνινγεκέλα εδψ θαη θαηξφ ηελ
θνηλή γλψκε. Σν θχξην φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεκνζηεχκαηα θαη ηηο ζπδεηήζεηο
είλαη πνηνη θαη πφζα ρξήκαηα πήξαλ γηα λα μεπνπιήζνπλ απηφλ ηνλ ζηξαηεγηθφ
κνριφ ζηνπο χπνπηνπο, φπσο πξνθχπηεη, ηηαινχο επηρεηξεκαηίεο. Σν ΚΚΔ
θαηεγνξεκαηηθά ηνπνζεηήζεθε: Να εξεπλεζεί, ζε βάζνο ε ππφζεζε θαη λα
ηηκσξεζνχλ, απζηεξά, εθείλνη πνπ ζα δηαπηζησζεί φηη ελέρνληαη ζε κίδεο, ζθάλδαια,
απάηεο. Ζ ππφζεζε γηα ην ΚΚΔ δελ έθιεηζε κε ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή.
ΣΟ ΚΚΔ έζεζε θαη ζέηεη έλα θξίζηκν εξψηεκα: Αλεμάξηεηα απφ ηελ εμέιημε ηεο
έξεπλαο, ηη ζα γίλεη ζην κέιινλ κε ηελ ΑΓΔΣ; Πξνηείλνπκε, ζαλ θφκκα λα ππάξμεη
ξεηή δέζκεπζε απφ φια ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, φηη κε ηελ πηψζε ηεο
θπβέξλεζεο ηεο Ν.Γ. ε επηρείξεζε, απηφκαηα ζα πεξηέιζεη ζην δεκφζην, κε κφλν έλα
άξζξν λφκνπ απφ ηε Βνπιή. Απηφ ρσξίο απνδεκίσζε, πέξα απφ ηα ρξήκαηα πνπ
έρνπλ θαηαβιεζεί ηα νπνία κπνξνχλ λα επηζηξαθνχλ. Αλ φκσο απνδεηρζνχλ νη
θαηαγγειίεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί, φηη, δειαδή, ηα ρξήκαηα πνπ έδσζε ε
Καιηζεζηξνχηζη είλαη ιηγφηεξα απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηξίησλ πξνο ηελ ΑΓΔΣ, δελ
ππάξρεη θαλέλα ζέκα απνδεκίσζεο.
Σε ζηηγκή πνπ δελ μεθαζαξίδεηαη απηφ ην θξίζηκν δήηεκα, δελ απαληηέηαη απηφ ην
εξψηεκα ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη παίδεηαη έλα
πξνεθινγηθφ παηρλίδη πνπ πηζαλά λα κελ νδεγήζεη πνπζελά παξά κφλν ζε
εληππψζεηο.
Με δεδνκέλν φηη ε κφδα ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ ζα πάξεη ζίγνπξα ηέινο, ε
πξφηαζε απηή γηα ξεηή δέζκεπζε επηζηξνθήο ηεο ΑΓΔΣ ζην Γεκφζην, αθνξά ην
κέιινλ θαη ηελ πνξεία ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηφπνπ. Καη κ' απηά ηα δεηήκαηα θαλείο
δελ κπνξεί λα παίδεη πξνεθινγηθά παηρλίδηα.
ΘΔΔΗ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ
(Βάζεη ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο)
Β. Καηαρσξίδνληαη νη γλψκεο ησλ Βνπιεπηψλ θ.θ. Νηθφιανπ Αθξηηίδε, Γεξάζηκνπ
Αξζέλε, Κσλζηαληίλνπ Βξεηηνχ, Γεκήηξηνπ Γεσξγαθφπνπινπ, Παπζαλία
Εαθνιίθνπ, Φνίβνπ Ησαλλίδε, Γεψξγηνπ Καηζηθάξα, Γεκήηξηνπ Μπέε, Παλαγηψηε
Μπελεηάηνπ θαη Ζιία Παπαειία ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο
(ΠΑ.Ο.Κ.) θαη ηνπ Βνπιεπηνχ θ. Παλαγηψηε θνηηληψηε ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο
Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σσλ Βνπιεπηψλ θ.θ. Νηθφιανπ Αθξηηίδε, Γεξάζηκνπ Αξζέλε, Κσλζηαληίλνπ
Βξεηηνχ, Γεκήηξηνπ Γεσξγαθφπνπινπ, Παπζαλία Εαθνιίθνπ, Φνίβνπ Ησαλλίδε,
Γεψξγηνπ Καηζηθάξα, Γεκήηξηνπ Μπέε, Παλαγηψηε Μπελεηάηνπ θαη Ζιία Παπαειία
ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο (ΠΑ.Ο.Κ.) θαη ηνπ Βνπιεπηνχ θ.
Παλαγηψηε θνηηληψηε ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ
1. Ζ αζθπθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο, πνπ φξηζε ε
Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, κε πξνζσπηθή παξέκβαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ,
απνζθνπνχζε ζηελ παξεκπφδηζε ηεο πιήξνπο δηαιεχθαλζεο ηεο ππφ εμέηαζε
ππφζεζεο. Πξάγκαηη, ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη
νινθιεξσζεί θαη ππάξρνπλ αθφκε πηπρέο ηνπ ζέκαηνο πνπ δελ έρνπλ δηεξεπλεζεί:
- Διιείςεη ρξφλνπ, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα εμεηαζζνχλ νπζηψδεηο κάξηπξεο (φπσο
έρεη θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά) νχηε λα γίλεη θαη' αληηπαξάζηαζε εμέηαζε καξηχξσλ
ησλ νπνίσλ νη θαηαζέζεηο εκπεξηέρνπλ αληηθαηηθέο καξηπξίεο.

- Τιηθφ, θξίζηκν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο δελ έρεη, κέρξη ζήκεξα, θαηαηεζεί
ζηελ Δπηηξνπή, αλ θαη έρεη δεηεζεί απφ θαηξνχ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη:
α) απνζπάζκαηα ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ θ. Panzavolta ζηνλ Ηηαιφ εηζαγγειέα πνπ
αθνξνχλ ηελ Δπηηξνπή
β) ην Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ αθνξά ζηελ εκπινθή ηεο
Σξάπεδαο ζηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ θαη ηε ζχζηαζε ηεο CAL-NAT
γ) θαηαζέζεηο καξηχξσλ ελψπηνλ ηνπ εηζαγγειέα, πνπ εξεπλά ηελ ππφζεζε ηεο
ΑΓΔΣ.
- πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
αλαθξηηηθνχ ηεο πιηθνχ δελ έγηλε, πάιη ειιείςεη ρξφλνπ. Οχηε δφζεθε ν ρξφλνο ζηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα κειεηήζνπλ, ηθαλνπνηεηηθά, ην πιηθφ γηα ηε ζχληαμε ηνπ
πνξίζκαηνο.
2. Παξά ηηο παξαπάλσ αδπλακίεο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ κέρξη ζήκεξα είλαη
ζεκαληηθφηαηα θαη δηθαηψλνπλ πιήξσο ηε ζέζε καο φηαλ απνθαιέζακε ηελ πψιεζε
ηεο ΑΓΔΣ κεγάιν ζθάλδαιν.
3. Σα ζπκπεξάζκαηά καο ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
Πξψην: Δίλαη εμφθζαικν φηη ην ηίκεκα είλαη ρακειφ. Ρεαιηζηηθέο εθηηκήζεηο
αλεβάδνπλ ηελ πηζαλή δεκηά ηνπ Γεκνζίνπ ζε 50 δηζ. δξρ.
Γεχηεξν:ηηο παξαπάλσ εθηηκήζεηο δελ πεξηιακβάλεηαη ε δεκηά 825 εθ. δξρ. ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηε δφιηα κεζφδεπζε γηα ηελ είζπξαμε απφ ηελ CAL-NAT
ηνπ κεξίζκαηνο ηεο ΑΓΔΣ ρξήζεσο 1991, λφκηκνο δηθαηνχρνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν
ΟΑΔ.
Σξίην:Ζ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ ζηελ CAL-NAT είλαη ηδηαίηεξα επηδήκηα γηα ηελ Δζληθή
Σξάπεδα, πνπ αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.
Ζ Δζληθή Σξάπεδα πνπ δηαζέηεη ζπλνιηθά ην 42,91% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
ΑΓΔΣ, έλαληη 41,94% ηεο Calzestruzzi, κεηαθέξεη ηνλ πιεηνςεθηθφ έιεγρν ηεο ΑΓΔΣ
ζηελ ηειεπηαία, κε ηελ ίδξπζε ηεο CAL-NAT, πνπ θαηέρεη ην 50,5% ηνπ ζπλφινπ
ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ, κε ζπκκεηνρή ζ' απηήλ θαηά 47,5% ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
θαη 52,5% ηεο Calzestruzzi. Έηζη, ε Calzestruzzi κε πνζνζηφ κφλν 26,50% ηνπ
ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (= 52,5x50,5), δει. κε 48 δηζ. δξρ., απνθηά ηνλ
απφιπην έιεγρν ηεο ΑΓΔΣ κέζσ ηεο CAL-NAT. Σν ηεξάζηην θέξδνο ηεο CAL απφ
απηή ηε ιεφληεην ζπκθσλία επηηπγράλεηαη εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΣΔ. Ζ
δεκηά ηεο ΔΣΔ κφλν απφ ηελ αγνξά κεηνρψλ κεηνςεθίαο ζε ηηκέο παθέηνπ
κεηνςεθίαο αλέξρεηαη ζε 12,6 δηζ. δξρ.
Σέηαξην:Οη δηαδηθαζίεο ηνπ δήζελ δηαγσληζκνχ είλαη ηειείσο δηαβιεηέο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, πξφθεηηαη πεξί κηαο ρνλδξνεηδνχο ζθελνζεζίαο γηα ηε ζπγθάιπςε
ηεο πψιεζεο ζε ήδε πξνεπηιεγκέλν αγνξαζηή.
Πέκπην: Ζ θπβέξλεζε ρεηξίζηεθε ηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" κε ηέηνηα
αλεπίηξεπηε πξνρεηξφηεηα, ψζηε ρξεηάζζεθε λα θαηαθχγεη ζε θσηνγξαθηθέο
δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ ζαθείο παξαηππίεο (άξζξν
72 ηνπ λ. 2065/92 γηα ηελ εμσρξεκαηηζηεξηαθή πψιεζε κεηνρψλ κε πίζησζε κέξνπο
ηνπ ηηκήκαηνο).
Έθην: Ζ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ζην ζπγθξφηεκα FERUCCI δεκηνπξγεί
ζνβαξφηαηεο αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ηεο Διιεληθήο
Σζηκεληνβηνκεραλίαο. ήκεξα θεκνινγείηαη π.ρ. φηη ε Ferucci (κεηξηθή ηεο
Calzestruzzi) πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ηελ CAL ή ηελ ίδηα ηελ ΑΓΔΣ. Με ιίγα ιφγηα,
κε ηελ πψιεζε ηεο ε ΑΓΔΣ κεηαηξέπεηαη απφ εηαηξεία ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ
θιάδν θαη ηηο Διιεληθέο εμαγσγέο ζε έξκαην ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ μέλσλ
ζπκθεξφλησλ.

Έβδνκν: Δπεηδή δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο
δσξνδνθηψλ νη θαηαζέζεηο Panzavolta ζηνλ Ηηαιφ εηζαγγειέα, ζρεηηθά κε δσξνδνθίεο
θαη δελ ηέζεθα ζηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο, είλαη αλαγθαίν λα δεηεζεί απφ ηελ
Διιεληθή Γηθαηνζχλε ε ζπλδξνκή ησλ Ηηαιηθψλ Γηθαζηηθψλ Αξρψλ ζηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ, γηα ινγαξηαζκνχο ζε Διβεηηθέο Σξάπεδεο ή αιινχ, πνπ κπνξεί λα
ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
4. Άκεζα εκπιεθφκελνη ζηε κεζφδεπζε πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ, εηο βάξνο ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, είλαη νη εμήο:
Α. Ο Πξσζππνπξγφο θ. Κ. Μεηζνηάθεο
Απφ ηηο θαηαζέζεηο καξηχξσλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ εδφζεζαλ, πξνθχπηεη, ζαθψο, φηη
ζηηο θξίζηκεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ε θαηεχζπλζε εδίλεην απφ ηνλ ίδην ηνλ
Πξσζππνπξγφ. Δλδεηθηηθά, κφλνλ, αλαθέξνληαη ηα εμήο:
i) Πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, πηζαλφηαηα ην ζέξνο ηνπ 1991
(αθξηβήο εκεξνκελία δελ καο έρεη δνζεί), ν θ. Πξσζππνπξγφο έδσζε ην "πξάζηλν
θσο" γηα ηνλ "αλεμάξηεην" ξφιν ηεο ΔΣΔ. Ζ επρέξεηα ηεο ΔΣΔ λα ιεηηνπξγεί,
"αλεμάξηεηα" θαη σο αγνξαζηήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη είλαη ν θπξηφηεξνο
κέηνρνο ησλ ιεγφκελσλ παιαηψλ κεηνρψλ, πξνδίθαδε φηη ν ηειηθφο ληθεηήο, ηνπ
δήζελ δηαγσληζκνχ, ζα ήηαλ απηφο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη πξνλνκηαθή
ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΣΔ. Με άιια ιφγηα, κε πξσζππνπξγηθή έγθξηζε, ν δηαγσληζκφο
είρε θξηζεί πξηλ αθφκε πξνθεξπρζεί.
ii) Σελ 26/4/91, ζε ζπδήηεζε πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ν θ. Πξσζππνπξγφο
πξναλαγγέιιεη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ, πνπ ζα ήηαλ
αξεζηή ζηελ Κπβέξλεζε. "Δάλ κπνξνχζακε λα πάξνπκε 800 εθ. δνι. απφ ηελ
πψιεζε ησλ Σζηκέλησλ ΖΡΑΚΛΖ, κε ηα νπνία ζα πιεξψζνπκε ρξέε ηνπ Κξάηνπο,
δελ είλαη θαιχηεξα παξά λα έρνπκε ηε βηνκεραλία;". (Πξαθηηθά Βνπιήο 26/4/91, ζει.
7585). Φπζηθά, ε ΑΓΔΣ πσιήζεθε ζε απηή ηελ ηηκή.
iii) ηηο 5/12/91, ζηα πιαίζηα άηππεο ΓΔΑ, παξνπζία ηνπ Πξσζππνπξγνχ, δίλεηαη ε
έγθξηζε ζηελ ΔΣΔ λα θαηέβεη ζην δηαγσληζκφ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ CAL. Ζ
απφθαζε απηή θξαηείηαη κπζηηθή απφ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο
Κπβέξλεζεο, Rothchild θαη Morgan-Stanley, νη νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ
ζνβαξφηαηεο αληηξξήζεηο γηα ηελ αλάκεημε ηεο ΔΣΔ ζην δηαγσληζκφ. Έηζη, ζηηο
6/12/91 ε Morgan Stanley δεηάεη, γηα κηα αθφκε θνξά, ηε κε αλάκεημε ηεο ΔΣΔ ζηε
δηαδηθαζία, ελψ ε Rothchild, αλαθεξφκελε ζε πιεξνθνξίεο φηη ε ΔΣΔ πηζαλφλ λα
ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ, γξάθεη ηελ ίδηα εκεξνκελία:"Θα εηζεγνχκεζα έληνλα
ελαληίνλ απηήο (ηεο πξσηνβνπιίαο)... γηαηί είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε έθπιεμε θαη
απνγνήηεπζε απφ ηελ κεξηά ησλ δηεζλψλ επελδπηψλ...". Οη πξαγκαηηθνί ιφγνη ηεο
απνκάθξπλζεο ηνπ ππεπζχλνπ γηα ην ζέκα κέρξη εθείλεο ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο
αληηθαηάζηαζήο ηνπ απφ ηνλ θ. Kellner, επίζεο ηεο Morgan Stanley, ιίγεο κέξεο πξηλ
απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή κε δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ (11/12),
ίζσο ζρεηίδνληαη θαη κε απηέο ηηο παξάηππεο παξεκβάζεηο.
iv) Σελ 12/12/91, δει. ηελ επφκελε ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην Λνλδίλν, φπνπ
κε έθπιεμε θαη ε Morgan Stanley θαη ν ΟΑΔ παξαηεξνχλ φηη ε ΔΣΔ ζπκκεηέρεη ζην
δηαγσληζκφ καδί κε ηελ CAL, κέζσ ηεο εηαηξείαο CAL-NAT, ε νηθνλνκηθή
ζχκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ, θ. Ξαθά ηειεθσλεί ζηνλ θ.McArthur ηεο Morgan
Stanley, πξνθαλψο γηα λα αληηζηξέςεη ην αξλεηηθφ θιίκα, θαη ηνλ πιεξνθνξεί φηη: "ν
Πξσζππνπξγφο δήισζε φηη δελ ηνλ απαζρνιεί ηφζν ην δήηεκα ηεο Δζληθήο (ζα ιπζεί)
θαη φηη ν θ. Βξαλφπνπινο επηβεβαίσζε απηή ηε ζέζε". ηελ πίεζε απηήο ηεο
παξέκβαζεο ππέθπςε ε Morgan Stanley θαη απνδέρζεθε ηελ πξνζθνξά ηεο CALNAT θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΟΑΔ, "ε ηπρφλ απφξξηςε

ζα δεκηνπξγνχζε πνιηηηθά πξνβιήκαηα". Ζ παξέκβαζε απηή νπζηαζηηθά θαηέιπζε ην
δηαγσληζκφ θαη θαηέιεμε ζηελ θαηαθχξσζε ηεο πψιεζεο ζηελ CAL-NAT!
Β. Ο Γηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ θ. Μ. Βξαλφπνπινο
Ο θαλνληζκφο ηεο ΔΣΔ αλαδεηθλχεη ην Γηνηθεηή ζε απφιπην άξρνληα πνπ παίξλεη ηηο
ηειηθέο "εθηειεζηέο" απνθάζεηο θαη θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε. Φπζηθά, δελ
ζηεξνχληαη επζπλψλ θαη νη Τπνδηνηθεηέο θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηεο ΔΣΔ, πνπ
εηζεγήζεθαλ ή δελ αληέδξαζαλ ζηηο κε λφκηκεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο.
Απφ ηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή καο
πξνθχπηεη φηη ν θ. Βξαλφπνπινο εδέρζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ΔΣΔ σο αγσγφο
κεηαθνξάο θαη πινπνίεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, γηα λα θαηαιήμεη ε πψιεζε
ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ζηελ CAL.
Οη ελέξγεηεο ηεο ΔΣΔ, θπξίσο ε ίδξπζε ηεο CAL-NAT, είραλ σο απνηέιεζκα:
i) ηελ νπζηαζηηθή αθχξσζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ
νπνίσλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ,
ii) ηε δηεπθφιπλζε ηεο CAL-ΝΑΣ λα πξαγκαηνπνηήζεη ρακειφ ηίκεκα γηα ηελ ΑΓΔΣ
εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ,
iii) ζεκαληηθή δεκηά ηεο πεξηνπζίαο ηεο Σξάπεδαο, φπσο αλαιχεηαη εθηελέζηεξα ζην
θεθάιαην
iv) ηε καηαίσζε ηεο αγνξάο απφ ηελ CAL ησλ Σζηκέλησλ Υαιθίδνο αληί 41 δηζ. δξρ.
πνπ είρε ζπκθσλήζεη λα θαηαβάιεη ε CAL.
Γ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. . ηνπ ΟΑΔ θ. Π. Παπαγεσξγίνπ
Δλψ ν ΟΑΔ είλαη ν πσιεηήο θαη έρεη ηελ επζχλε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ πξάμε
κεηαβάιιεηαη ζε "απνδέθηε πιεξνθφξεζεο" ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη κε
πξσηαγσληζηή ηνλ θ. Βξαλφπνπιν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν θ. Παπαγεσξγίνπ δελ
ζπκκεηέρεη ζηελ θξίζηκε ζπλεδξίαζε ηεο άηππεο ΓΔΑ ζηηο 5/12/91.
Ο θ. Παπαγεσξγίνπ παξαθνινπζεί, αλέρεηαη θαη λνκηκνπνηεί ηελ απαξάδεθηε
δηαδηθαζία γεινηνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηειηθά, κεηά απφ ηελ πίεζε κειψλ
ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ (ππήξμε θαη παξαίηεζε ηνπ θ. Ρεγφπνπινπ), κεηαθέξεη ηελ επζχλε
ηεο ππνγξαθήο ζηε Γ.. ησλ κεηφρσλ ηνπ ΟΑΔ.
Γ. Σα κέιε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (ΓΔΑ), νη ππνπξγνί
Υξηζηνδνχινπ, Παιαηνθξαζζάο, Αλδξηαλφπνπινο, Μάλνο.
Ζ εκπινθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ δηαθέξεη γηαηί ππεξέηεζαλ ζε δηαθνξεηηθή
ρξνληθή πεξίνδν. Έηζη, π.ρ. ν θ. Παιαηνθξαζζάο είρε κεγαιχηεξε αλάκεημε ζηα
θξίζηκα αξρηθά ζηάδηα, ελψ ν θ. Μάλνο ζπκκεηείρε πξνο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο.
Κνηλή είλαη ε επζχλε πνπ ηνπο βαξχλεη γηαηί δέρζεθαλ λα επηθπξψζνπλ πξάμεηο θαη
ελέξγεηεο εκπλεπζκέλεο εθ ησλ άλσ, πνπ απέθεξαλ δεκηά ζην Γεκφζην.
Ο ζεκαληηθφο παξαζθεληαθφο ξφινο ησλ Μπξαηζηψηε-Πηπέξνγινπ δελ θαηέζηε
δπλαηφ λα δηεξεπλεζεί, δηφηη ν κελ Μπξαηζηψηεο αξλήζεθε λα θαηαζέζεη, ν δε
Πηπέξνγινπ δελ εμεηάζζεθε ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ.
Δ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θ. Υξηζηνδνχινπ
Ζ έγθξηζε ηεο Σ.Δ. λα δηαζέζεη 60,4 δηζ. δξρ. γηα ηελ αγνξά απφ ηνλ ΟΑΔ κεηνρψλ
ηεο ΑΓΔΣ είλαη αληίζεηε κε ηελ 2ε Σξαπεδηθή Οδεγία πνπ ζα άξρηδε λα εθαξκφδεηαη
κεηά ιίγνπο κήλεο (έρεη ελζσκαησζεί ζην λ. 2076/1992). Γηαηί εδφζε ε άδεηα, αθνχ
κάιηζηα ήηαλ βέβαηε ε δεκηά ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο απφ ηελ αγνξά απηή;
Παξάβιεςε, επίζεο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο

ζηελ CAL-NAT απνηειεί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΓΔΣ;
Σ. Morgan Stanley
Οη ππεξεζίεο ηεο Morgan Stanley δελ πξνζέγγηζαλ ηελ πςειή πνηφηεηα πνπ
αλακέλεηαη απφ έλαλ νίθν δηεζλνχο θχξνπο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο ΑΓΔΣ είλαη αλεπίηξεπηα πξφρεηξε θαη επηθαλεηαθή. Ζ ζηάζε ηεο
κπξνζηά ζηηο ζπλερείο παξαβηάζεηο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ε ίδηα
ζέζπηζε, είλαη αλεμήγεηα ελδνηηθή. Σν γεγνλφο φηη ε M.S. έρεη θαηαγξάςεη
απζηεξφηαηα απηέο ηηο παξαβάζεηο θαη έρεη δηακαξηπξεζεί εγγξάθσο δελ ηελ
απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ είρε λα θαηαγγείιεη απζηεξά ηε κεζφδεπζε θαη
λα απνθαηαζηήζεη ηα αδηάβιεην ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ε.Ζ Calzestruzzi (θ. L. Panzavolta)
Οη κεζνδεχζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ έγηλαλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε θαη
εμαζθάιηζε ηεο απφθηεζεο ηνπ πιεηνςεθηθνχ ειέγρνπ ηεο ΑΓΔΣ απφ ηελ
Calzestruzzi, κε ηνπο ζπκθεξφηεξνπο γη' απηήλ φξνπο, παξά ηελ πξφδειε κεγάιε
δεκηά πνπ επέθεξαλ ζηελ πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δζληθήο. Θα ήηαλ
παξάινγν λα ππνζέζνπκε φηη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ελήξγεζαλ
απφ επηζπκία λα σθειήζνπλ ηελ Calzestruzzi, βιάπηνληαο ην Γεκφζην, ρσξίο λα ηνπο
είρε πείζεη ν ελδηαθεξφκελνο εθπξφζσπνο ηεο σθεινχκελεο Calzestruzzi.
Δλ φςεη ησλ επζπλψλ ησλ πξνζψπσλ πνπ κλεκνλεχνληαη αλσηέξσ, πξνηείλνπκε λα
ζηαινχλ ην πφξηζκα, ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ην
απνδεηθηηθφ πιηθφ, πνπ ηέζεθε ζηελ δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ζηε Γηθαηνζχλε γηα ηε
δηεχξπλζε ηνπ ζέκαηνο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.
ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ" ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
Ζ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ηδξχζεθε ζηηο 19.8.1911. Σν αξρηθφ εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο
εηαηξίαο αλήξρεην ζε 14.600.000 δξρ. δηεξεκέλν ζε 146.000 κεηνρέο ησλ 100 δξρ.
Έθηνηε θαη κέρξη ηηο 18.9.1982 έγηλαλ 10 αλαπξνζαξκνγέο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
θαη έθζαζε ηα 2.792.048.985 δξρ. δηαηξνχκελν ζε 4.614.957 κεηνρέο νλνκαζηηθήο
αμίαο 605 δξρ. ην ζχλνιν απηψλ ησλ 2.792.048.985 δξρ., κφλν ην 22.414.500 δξρ.
εηζέξεπζαλ ζηελ εηαηξεία ζε κεηξεηά κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο
4.12.1972, δη' εθδφζεσο κεηνρψλ ζην Υξεκαηηζηήξην, ελψ φιν ην ππφινηπν κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πξνήιζε απφ αλαπξνζαξκνγέο ησλ παγίσλ. Απφ απηή θαη
κφλε ηελ εηθφλα θαίλεηαη φηη ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ νηθνγέλεηα Σζάηζσλ
βαζίζηεθε ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.
Σελ πεξίνδν 1979-1982 έγηλαλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο -ην εξγνζηάζην ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ" ζην Μηιάθη Δπβνίαο- νη νπνίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ θαη'
απνθιεηζηηθφηεηα κε δαλεηαθά θεθάιαηα. Σν 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ δαλεηαθψλ απηψλ
θεθαιαίσλ ήηαλ ζε μέλν λφκηζκα (θπξίσο ζε δνιάξηα). Σαπηφρξνλα ηελ πεξίνδν απηή
ελψ ε εηαηξεία δηελεξγνχζε επελδχζεηο κε ηνλ πην πάλσ ηξφπν δηέλεηκε ζεκαληηθφ
κεξίδην ησλ εκθαληδνκέλσλ θεξδψλ σο κέξηζκα. Καη' απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ιφγσ ηεο
δηνιίζζεζεο ηεο δξαρκήο έθζαζε ην 1983 λα έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 25 δηζ.
δξρ., κε κεηνρηθφ θεθάιαην 2,8 δηζ. Γειαδή ζρέζε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα 1:9.
Σελ 13.9.83 ππνβιήζεθε κήλπζε απφ ηνλ Γ.Γ. ηνπ ΤΠΔΘΟ (13.9.83) θαηά ησλ
κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη θαηά δηεπζπληηθψλ ηεο
ζηειερψλ.

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο κήλπζεο θαη κε παξέκβαζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κεηφρνπ ηεο
ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", ηεο ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, πνπ θαηείρε άλσ
ηνπ 40% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα Σζάηζνπ, πνπ
θαηείρε ην 15% πεξίπνπ, άιιαμε φιν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ" ζηηο 15.9.83, κέζα ζηα πιαίζηα ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λ.2190 "πεξί
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ" θαη ην νπνίν κε κεξηθέο αιιαγέο παξέκεηλε κέρξη ην
επηέκβξην ηνπ 1989.
Ζ ζρέζε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα, πνπ είρε δηακνξθσζεί ηελ πεξίνδν 1979-83 θαη
ηαπηφρξνλα ην γεγνλφο φηη ην 50% απφ ηα δάλεηα ήηαλ ζπλαιιαγκαηηθά ήηαλ
αδχλαην λα θαιπθζεί απφ ηα κηθηά θέξδε ηεο εηαηξείαο, αλ θαη ε αχμεζε ηνπο ήηαλ
ζεκαληηθή ηελ πεξίνδν '84-'86. Έηζη ε ελδεδεηγκέλε ιχζε ήηαλ ε κεηνρνπνίεζε ηνλ
Γεθέκβξην 1986 κέξνπο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη νθεηιψλ ηεο.
Σν χςνο ηεο κεηνρνπνίεζεο δει. 27,8 δηζ. δξρ. άθεζε ππφινηπν νθεηιψλ 15 δηζ. θαη
ηνλ επφκελν ρξφλν άξρηζε λα παξνπζηάδεη θέξδε ζπλερψο θαη ην 1989
πξαγκαηνπνίεζε θέξδε χςνπο 3,5 δηζ. δξρ. Δπίζεο απφ ηελ πεξίνδν '85-'86 άξρηζε ε
εηαηξεία λα εμάγεη θαη πξνο αγνξέο φπνπ κέρξη ηφηε κφλν ην ΚΑΡΣΔΛ είρε πξφζβαζε
(BLUE-CIRCLE, LAFARGE HOLDER BANK, ITALCΔMENTI), δεκηνπξγψληαο
έληνλεο αληηδξάζεηο εθ κέξνπο δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, αθφκε θαη
θπβεξλήζεσλ. Οη αγνξέο απηέο ήηαλ νη ΖΠΑ, Μεγάιε Βξεηαλία, Γαιιία, Ηηαιία. Δδψ
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ήηαλ ζε γλψζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ επηηειψλ ηεο φηη
απφ ην 1988 ε Ηηαιία έζεηε ζρεδφλ αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηελ εηζαγσγή ηζηκέληνπ
απφ ηελ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
ηξαηεγηθή εκαζία ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
Ζ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" είλαη κηα κνλάδα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. Ζ ζέζε ηνπ ΠΑΟΚ
θαη ηνπ πλαζπηζκνχ είλαη, φηη ε ΑΓΔΣ πξέπεη λα παξακείλεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην
ηνκέα, γεγνλφο, πνπ είρε γίλεη δεθηφ θαη απφ ηελ Οηθνπκεληθή Κπβέξλεζε Ενιψηα.
Ζ ΑΓΔΣ είλαη κηα εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο άλσ ησλ 100 εθ. USD/έηνο,
έρεη δηθή ηεο ηερλνινγία θαη απαζρνιεί άκεζα 3.700 εξγαδφκελνπο θαη έκκεζα πάλσ
απφ 20.000 εξγαδφκελνπο. Ζ ΑΓΔΣ επίζεο, ιφγσ, ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ εγρψξηα
αγνξά, απνηειεί ηνλ εγέηε (leader) ηνπ θιάδνπ. Πέξαλ ηνχηνπ, κε ηελ εμαγσγηθή ηεο
δπλαηφηεηα απνηειεί ηελ θχξηα εμαγσγηθή αηρκή ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηελ θχξηα
γξακκή άκπλαο ηεο ρψξαο έλαληη ησλ ήδε θαξηεινπνηεκέλσλ αληαγσληζκψλ ηεο
ΔΟΚ.
Μηα βηνκεραλία πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμάγεη κε άθξσο αληαγσληζηηθνχο φξνπο
ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΟΚ, πνπ έρνπλ ηηο έδξεο ηνπο νη εηαηξείεο ηνπ ΚΑΡΣΔΛ, δελ
είλαη δπλαηφ λα κελ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ
ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ηεο ΥΧΡΑ.
Ζ ΑΓΔΣ, ζπλεπψο, αιιά θαη ε ειιεληθή ηζηκεληνβηνκεραλία γεληθφηεξα, απνηεινχλ
θεξδνθφξα, δπλακηθή, αληαγσληζηηθή δηεζλψο βηνκεραλία, πνπ κπνξεί λα
αληαγσλίδεηαη κε επηηπρία ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο, αθφκε θαη ζε αγνξέο, πνπ ζε
κεγάιν βαζκφ ειέγρνληαη απ' απηέο. Με κνριφ δε ηε δεκφζηα ΑΓΔΣ, ε ειιεληθή
ηζηκεληνβηνκεραλία ζα κπνξνχζε λα ηζρπξνπνηεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν,
κεηαηξεπφκελε ζε κηα "πνιπεζληθή" δχλακε (δηαηεξψληαο ηελ ειιεληθφηεηά ηεο), κε
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιηζζνχλ θαη νη ζεκεξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ε εηζξνή
ζπλαιιάγκαηνο θαη ε απνθνκηδή θεξδψλ. Ζ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο
ηζηκεληνβηνκεραλίαο είλαη ίζσο ε πιένλ ηδαληθή, φπνπ νη ζπλζήθεο επέηξεπαλ λα
ππάξμεη αξκνληθή θαη ακνηβαία επσθειήο ζπλεξγαζία ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο (ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", Σζηκέληα Υαιθίδνο θαη ΣΗΣΑΝ -εθ' φζνλ ην
επηζπκνχζε) θαη ηαπηφρξνλα δηαζχλδεζε κε εηαηξείεο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο ή

εκπνξίαο ηζηκέληνπ ζην εμσηεξηθφ. Μηα ηέηνηα ελαιιαθηηθή πνιηηηθή είλαη απφιπηα
ξεαιηζηηθή θαη εζληθά ζπκθέξνπζα θαη πξάγκαηη αληαγσληζηηθή απέλαληη ζην
επξσπατθφ Καξηέι.
Ζ Κπβέξλεζε φκσο, δέζκηα ησλ λενθηιειεχζεξσλ ηδενιεςηψλ ηεο, ηεο εηζπξαθηηθήο
πζηεξίαο θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ, πξνρψξεζε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο
ΑΓΔΣ, ρσξίο κάιηζηα λα αμηψζεη ηνπιάρηζηνλ έλα δεζκεπηηθφ επηρεηξεκαηηθφ
ζρέδην, πνπ λα δηαζθαιίδεη ην κέιινλ ηεο κεγάιεο απηήο ειιεληθήο
ηζηκεληνβηνκεραλίαο.
Ζ Κπβέξλεζε, θαηά ζπλέπεηα θαη ηδηαίηεξα ν Πξσζππνπξγφο θαη ηα κέιε ηεο
Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, πνπ ζρεδίαζαλ, κεζφδεπζαλ θαη
πινπνίεζαλ ηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", είλαη πνιηηηθά ππφινγνη γηα κηα
επηινγή πνπ αδπλαηίδεη ηε ζέζε ηεο ειιεληθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο θαη δεκηνπξγεί
αβεβαηφηεηεο θαη αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ηεο ΑΓΔΣ. Λφγνη αλαπηπμηαθνί,
νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί θαη, βεβαίσο, ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνλφκεπζε
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην ρακειφ ηίκεκα πνπ επεηεχρζε (ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά
πην θάησ,) θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ αθχξσζε ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ".
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Α. Βαζηθή αξρή ηεο πψιεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ είλαη ε
δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ θαη ε εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο ζε φιε ηε δηαδηθαζία, κέρξη
ηελ θαηνρχξσζή ηνπ ζηνλ ηειηθφ πιεηνδφηε, θάησ απφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ.
ε αληίζεζε κε ηνλ ηδηψηε πσιεηή, πνπ έρεη ηελ απφιπηε επρέξεηα λα δηαζέηεη ηελ
ηδηνθηεζία ηνπ θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ ρσξίο δεζκεχζεηο θαη πξνο ηελ
αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία θαη ην ηειηθφ ηίκεκα πνπ ζα επηηχρεη.
Β. ηε ζπγθεθξηκέλε εμεηαδφκελε απφ ηελ Δπηηξνπή καο πεξίπησζε ηεο πψιεζεο
ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", φια ηα εκπιεθφκελα θπζηθά πξφζσπα, ηφζν νη πνιηηηθνί
(Πξσζππνπξγφο θ. Μεηζνηάθεο θαη Τπνπξγνί -Μάλνο, Παιαηνθξαζζάο,
Αλδξηαλφπνπινο, Υξηζηνδνχινπ), φζν θαη δηνηθεηέο θαη ππεξεζηαθά φξγαλα
Οξγαληζκψλ θαη Σξαπεδψλ (Βξαλφπνπινο, Παπαγεσξγίνπ θιπ) ελήξγεζαλ, ζε φιεο
ηηο θάζεηο κέρξη ηελ πψιεζε, φρη σο δηαρεηξηζηέο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, αιιά σο
ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ηεο πσινχκελεο επηρείξεζεο.
Έηζη, ρσξίο ηελ ηήξεζε θαη ησλ ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ εθπνίεζεο δεκφζηαο
πεξηνπζίαο, δηαπξαγκαηεπφκελνη πξνζσπηθά θαηεχζπλαλ ηελ πψιεζε ζηνλ ήδε
πξνεπηιεγκέλν αγνξαζηή πνπ ζπκθσλήζεθε ζε ζπλαληήζεηο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο,
πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ΓΖΘΔΝ δηαγσληζκνχ, πξνθαιψληαο αλακθηζβήηεηε βιάβε ηνπ
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, εμππεξεηψληαο ηα ζπκθέξνληα ηεο CALCESTRUZZI θαη
ησλ αηφκσλ πνπ ζπλειιάγεζαλ κε απηήλ.
Απφδεημε φηη ε ζπκθσλία γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγνξαζηή (CALCESTRUZZI) είρε
γίλεη πνιχ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ΓΖΘΔΝ δηαγσληζκνχ θαη ε απφθαζε
(επηινγή) είρε ιεθζεί ζε αλψηαην πνιηηηθφ επίπεδν απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλα
γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, πνπ ζπλέβεζαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πξνγελέζηεξν ηεο
έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα νπνία κάιηζηα ζπλέβαιαλ ζηελ
ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ΑΓΔΣ.
πγθεθξηκέλα:
1. Ζ ζπζηαζείζα (κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ) Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή
Απνθξαηηθνπνίεζεο (Γ.Δ.Α.) απνθαζίδεη ην ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 1990 ηελ ηδησηηθνπνίεζε
ηεο ΑΓΔΣ.

2. Ζ CALCESTRUZZI αξρίδεη ηε ζπζηεκαηηθή αγνξά κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ ζην
Υξεκαηηζηήξην θαη εθηφο απηνχ απφ ηα κέζα ηνπ 1990 κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο θ.
Γεσξγηάδε ζπγθεληξψλεη 3,5 εθ. κεηνρέο ηεο ΑΓΔΣ, ήηνη πνζνζηφ πεξίπνπ 7% (βι.
θαηάζεζε Γεσξγηάδε).
3. Δλσξίηεξα φκσο έρεη αξρίζεη ε κεζφδεπζε ππνλφκεπζεο ηεο πξαγκαηηθήο ζρέζεο
θαη αμίαο ηεο ΑΓΔΣ σο εμήο:
α. Ο ηφηε Πξφεδξνο ηνπ ΟΑΔ Γ. Γηαλλφπνπινο ζηηο 25.5.90 δειψλεη φηη "....Σν
απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο 1989 ζα είλαη ζαθψο αξλεηηθφ".
β. Δληζρχεη ηελ πξνζπάζεηα ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο ΑΓΔΣ ν ηφηε Τπνπξγφο
Δζληθήο Οηθνλνκίαο Γ. νπθιηάο, ν νπνίνο ζε δειψζεηο ηνπ (Ηνχληνο 1990)
ακθηζβεηεί ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ΑΓΔΣ ηνπ έηνπο 1989 (ρξεζηκνπνίεζε
ηε θξάζε "ινγηζηηθφ καζάδ ηνπ ηζνινγηζκνχ").
Απνηέιεζκα απηψλ ησλ κεζνδεχζεσλ ήηαλ ε θαηαθφξπθνο πηψζε ηεο αμίαο ηεο
κεηνρήο ηεο ΑΓΔΣ, παξά ηηο κεηαγελέζηεξεο δηνξζσηηθέο δειψζεηο ηνπο θαη ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ κε θέξδε 3,5 δηο.
Σελ επνρή φκσο απηή αξρίδεη λα αγνξάδεη καδηθά κεηνρέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο CAL ν
Γεσξγηάδεο.
4. Δθδειψλεηαη αληίδξαζε ζηηο κεζνδεχζεηο απηέο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε
απνθνξχθσκα ηελ παξαίηεζε ηνπ δηνξηζκέλνπ απφ ηελ Κπβέξλεζε Πξνέδξνπ ηεο
ΑΓΔΣ Καζεγεηή Β. αξζέληε, πνπ κε επηζηνιή ηνπ δίλεη ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα
ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηεο. (βι. Φάθειν εγγξάθσλ
Δπηηξνπήο).
Γ. Μεηά ηελ απφθαζε γηα απνθξαηηθνπνίεζε ηεο ΑΓΔΣ, πνπ πήξε ε Γηππνπξγηθή
Δπηηξνπή (Γ.Δ.Α.) ην Γεθέκβξην ηνπ 1990 θαη ηελ νινθιεξσζείζα αγνξά απφ ηελ
CAL ηνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαγθαίνπ πνζνζηνχ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ, ε κεζφδεπζε
ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κε ζηφρν ηειηθφ ηελ απφθηεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" απφ
ηελ CAL.
εηξά ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ ηεο Κπβέξλεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα φξγαλά ηεο
ηνλ Οξγαληζκφ Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ο.Α.Δ.) κε ηνλ θ. Γηαλλφπνπιν θαη
αξγφηεξα ηελ Δζληθή Σξάπεδα, κε ηνλ θ. Βξαλφπνπιν, εθδειψλεηαη ην πξψην (Α')
εμάκελν ηνπ 1991.
1. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Rothschild (ζχκβνπινο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ ΟΑΔ γηα
ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο) πξνηείλεη ηξεηο ηζνδχλακεο εηαηξείεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ
σο δηακεζνιαβεηέο ζηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", ηελ U.B.S., ηελ Hambros
θαη ηε Morgan Stanley (M.S.), κε ζεκαληηθή δηαθνξά ακνηβήο ηνπο (175 εθαη. U.B.S.
θαη 1 δηο δξρ. ε M.S.), ε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή (Γ.Δ.Α.) αλαξκνδίσο επηιέγεη ηε
M.S. κε δηαθνξά ηηκήο, πνπ πξνθαλψο ππεξβαίλεη ηα 500 εθ. δξρ. θαη επηβάιιεη ζηνλ
ΟΑΔ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο καδί ηεο.
2. Σα κεγάια φκσο ζπκθέξνληα κεηαθέξνπλ ηε ζχγθξνπζή ηνπο θαη κέζα ζηνπο
θφιπνπο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ρψξνπ.
Έηζη ε κεζνδεπκέλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο κε ην
άξζξν 85 ηνπ λ. 1969/91 θαη ν ηξφπνο θάιπςήο ηνπ (115 δηο απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην, δειαδή κε ρξήκαηα ησλ Διιήλσλ θνξνινγνπκέλσλ), έρεη σο απνηέιεζκα
ηε κεγάιε θαη θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ, πνπ θπζηθά παξαζχξεη θαη
ηε κεηνρή ηεο ΑΓΔΣ. Ο δηνξηζκέλνο απφ ηελ Κπβέξλεζε Πξφεδξνο ηνπ ΟΑΔ, Γ.
Γηαλλφπνπινο, παξαηηείηαη θαη δηακαξηπξφκελνο θαηαγγέιιεη ηηο κεζνδεχζεηο ηνπ
αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο Δ. Υξηζηνδνχινπ θαη ηνλ Γξακκαηέα
ηεο ΓΔΑ, Πηπέξνγινπ, κε ηδηφγξαθε επηζηνιή ηνπ ζηηο 15/6/1991. Πξνζδηνξίδεη ηε
κείσζε ηεο αμίαο ηεο ΑΓΔΣ θαηά 50 δηο θαη θαηνλνκάδεη ηα ζπκθέξνληα πνπ
εμππεξεηνχλ νη Υξηζηνδνχινπ, Πηπέξνγινπ (βι. ζπλεκ. επηζηνιή Γηαλλφπνπινπ)

3. Οη πξνεγνχκελεο κεζνδεχζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ΔΣΔ ήηαλ
θάηνρνο κεγάινπ παθέηνπ παιαηψλ κεηνρψλ, φπσο θαη ε CAL ηειεπηαία, θέξλνπλ ηηο
δχν απηέο εηαηξείεο ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη φισλ ησλ άιισλ ηπρφλ
ελδηαθεξφκελσλ αγνξαζηψλ.
4. Μεηά ηε βαζηθή απηή παξέκβαζε ηεο M.S., πνπ "δείρλεη" πιένλ ηνλ αγνξαζηή,
αξρίδεη κηα ζεηξά παξαζθεληαθψλ επαθψλ θαη ζπλελλνήζεσλ κεηαμχ ησλ
εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ.
4.1. ηελ αξρηθή δηαδηθαζία επαθψλ θαη ζπλελλνήζεσλ εκπιέθεηαη θαη ε νηθνλνκηθή
ζχκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ΜΗΡΑΝΣΑ ΞΑΦΑ (πνπ δελ έρεη θακηά απνιχησο
αξκνδηφηεηα -Βιέπε θαη απζηεξφ εκπηζηεπηηθφ κλεκφλην ηεο M.S., ζηηο 12-13 Γεθ.
1991). Ο ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ Σχπν αλαγθάδεη ην πξσζππνπξγηθφ
πεξηβάιινλ ζε ππνρψξεζε.
4.2. Σν θαινθαίξη ηνπ '91 ν Πξσζππνπξγφο, χζηεξα απφ πίεζε ηνπ Γ/ληή ηεο ΔΣΔ,
δεζκεχεηαη λα πξνσζεζεί ε ξχζκηζε ηεο εθθξεκφηεηαο ησλ νθεηιψλ πξνο ηελ
Σξάπεδα θαη ζπγρξφλσο εγθξίλεη ηνλ "αλεμάξηεην" ξφιν ηεο ΔΘΝΗΚΖ ζην
δηαγσληζκφ ηεο ΑΓΔΣ (βι. θαηάζεζε θ. Βξαλφπνπινπ). Απνηέιεζκα απηψλ ησλ
απνθάζεσλ ήηαλ λα πξνθαζνξηζηεί σο ληθεηήο ηνπ δηαγσληζκνχ εθείλνο, πνπ ζα
εμαζθάιηδε ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΣΔ.
Ζ ΔΣΔ, κε βάζε ηα πξνεγνχκελα, γλσζηνπνηεί ζηε M.S. -ζηηο 24 Οθησβξίνπ- ηελ
πξφζεζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ
πειάηνπ ηεο (πξνθαλψο ηεο CAL).
4.3. Οη παξαζθεληαθέο επαθέο κεηαμχ CAL θαη ΔΣΔ αξρίδνπλ απφ ην θζηλφπσξν ηνπ
'91, παξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Confidentiality Agreement ηεο M.S.. Οη
επαθέο απηέο θαηαιήγνπλ ζηε κπζηηθή ζπκθσλία ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο, ηεο CAL NAT, κε φξνπο πνπ ζπκθσλήζεθαλ "ζε επίπεδν θνξπθήο" θαη ζηελ απφ θνηλνχ
ππνβνιή ηεο ΜΖ δεζκεπηηθήο πξνζθνξάο ηεο 10.12.91.
4.4. Δλ ησ κεηαμχ ζηηο 26.11.91, ζε ζπλεδξίαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο, ν θ.
Βξαλφπνπινο δελ επηηπγράλεη ηελ έγθξηζε ηεο απφ θνηλνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην
δηαγσληζκφ. Παξά ηαχηα, ζηηο 5.12. παίξλεη ηελ έγθξηζε απ' επζείαο απφ ηνλ θ.
Πξσζππνπξγφ. Καη ηνχην παξά ην γεγνλφο φηη θαη ε Morgan Stanley θαη ε Rothsclild
έρνπλ αληίζεηε γξακκή θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ΟΑΔ, ν θ. Παπαγεσξγίνπ (βι. πξαθηηθά
θαηάζεζήο ηνπ) δελ είρε θακηά γλψζε ησλ ηεθηαηλνκέλσλ.
4.5. Μεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζην Λνλδίλν δηαπηζηψζεθε κε έθπιεμε απφ
ηελ πιεπξά ηνπ ΟΑΔ θαη ηεο M.S. φηη ε ΔΣΔ θαη ε CAL ζπκκεηέρνπλ ζ' απηφλ απφ
θνηλνχ. ρεδφλ ηαπηνρξφλσο ε πξσζππνπξγηθή ζχκβνπινο θ. Ξαθά απεπζχλεηαη
ηειεθσληθά ζηελ M.S. -ζηηο 12.12.- παξεκβαίλεη ηειεθσληθά θαη δηακελχεη φηη "....ν
Πξσζππνπξγφο δήισζε φηη δελ ελδηαθέξεη ηφζν ην δήηεκα ηεο Δζληθήο. Θα ιπζεί
απφ κφλν ηνπ" θαη ν θχξηνο Βξαλφπνπινο επηβεβαίσζε απηήλ ηε ζέζε (Βιέπε
επηζηνιή M.S. 18.12.91)
4.6. ηηο 17.12., παξά ηηο αληηξξήζεηο ηεο M.S., γίλεηαη δεθηή ε θνηλή πξνζθνξά ηεο
CAL-NAT, κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ ΟΑΔ κε ην αηηηνινγηθφ φηη ηπρφλ απφξξηςε ζα
δεκηνπξγνχζε πνιηηηθά πξνβιήκαηα.
4.7. Απφ ηηο 17 έσο ηηο 23 Γεθεκβξίνπ πξνσζνχληαη εληαηηθέο δηαδηθαζίεο
ζπλελλφεζεο κεηαμχ CAL θαη ΔΣΔ, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηε ζπκθσλία ηεο
23.12.91.
4.8. χκθσλα κε φια ηα ζηνηρεία, θαη θπξίσο ηε γξαπηή έθζεζε (18.2.92) ηεο M.S.
πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΟΑΔ:
α. Ζ Italcementi επέδεημε δσεξφηαην ελδηαθέξνλ γηα ην δηαγσληζκφ. Ήηαλ ν κφλνο
δηαγσληδφκελνο πνπ έζηεηιε κεγάιν θιηκάθην εκπεηξνγλσκφλσλ γηα επί ηφπνπ
εμέηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΑΓΔΣ.

β. Απφ ηελ πξψηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμέθξαζε δσεξέο αλεζπρίεο γηα ην
ηδηνθηεζηαθφ πξφβιεκα ηεο ΑΓΔΣ (παιηέο κεηνρέο).
γ. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο M.S.A. θαη ηνπ
ΟΑΔ πξνζπάζεζε επί καηαίσ λα εμαζθαιίζεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηνπο ίδηνπο φξνπο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΣΔ, φπσο θαη ε CAL.
δ. Ζ ΔΣΔ κέρξη θαη ηελ 14/2/92 απέθξπςε απ' φινπο (ΟΑΔ, M.S., ITAL) ην
δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπκθσλίαο ηεο κε ηελ CAL, θαηά ΧΜΖ παξάβαζε
ακθνηέξσλ ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο (26/11 θαη 5/12).
ε. Καηά ηηο αλεπίζεκεο επαθέο πνπ είρε ε ΔΣΔ κε ηελ ITAL (θαηά παξάβαζε ηεο
ζπκθσλίαο CAL-NAT), παξείρε πιεξνθνξίεο ζηελ ITAL. Απφ ην ηειηθφ
απνηέιεζκα, αιιά θαη ηηο ζπλερείο δηακαξηπξίεο ηεο ITAL, ζπλεπάγεηαη φηη ε ΔΣΔ
απέθξπςε απφ ηελ ITAL θξίζηκα ζεκεία ηεο ζχκβαζεο CAL-NAT.
4.9. Οη ππφινηπνη, ινηπφλ, δηαγσληδφκελνη θαη θπξίσο ε ITALCΔMENTI
δηακαξηχξνληαη. Καη είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε παξαπιαλεηηθή θίλεζε ηνπ θ.
Βξαλφπνπινπ λα δειψλεη ζηελ ITAL, φηη ζα ζπλεξγαζηεί καδί ηεο εάλ πξνζθέξεη
πιένλ ησλ 63 δηο θαη άιια 150 δηο ζε ηέζζεξα ρξφληα.
4.10. Απνθαιππηηθή ηεο κεζφδεπζεο ηεο φιεο ηζηνξίαο είλαη ε θαηάζεζε ηνπ θ.
Παληζαβφιηα φηη ην ηειηθφ θιείζηκν ηνπ ηηκήκαηνο ζην χςνο ησλ 124 δηο θαη φρη ζηα
107 δηο ηεο πξνζθνξάο ηεο θνηλνπξαμίαο νθείιεην ζηε ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνζθνξά
ηεο ITAL.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα φζα αλαθέξνληαη απφ ην ζεκεξηλφ Πξφεδξν ηνπ ΟΑΔ, θ. Ν.
Απνζηνιίδε, ζηελ απφ 27/5/93 επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή καο ζηε ζει. 2 (βι.
Φάθει. Δπηηξνπήο)
Αλαθέξεη ν θ. Απνζηνιίδεο επί ιέμεη:
"Δπί ηνπ ρεδίνπ πκβάζεσο έγηλαλ δηαπξαγκαηεχζεηο αξρηθψο θαη κε ηηο δχν
ππνςήθηεο αγνξάζηξηεο. Ζ ITALCΔMENTI κεηά ηηο πξψηεο δηαπξαγκαηεχζεηο επί
ηνπ ζέκαηνο ηεο επηδηθίαο ησλ πσινπκέλσλ κεηνρψλ εδήηεζε ηελ θαηάξηηζε
εγγξάθνπ ζπκθσλίαο κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε
πεξαηηέξσ δηαπξαγκαηεχζεηο. Μεηά ηελ άξλεζε ηεο ΔΣΔ, σο εθ ηεο δεζκεχζεψο ηεο
κε ηελ CALCESTRUZZI SPA, ε ITALCEMENTI δελ ζπλέρηζε ηε δηαπξαγκάηεπζε
θαη απερψξεζε. Ζ Κνηλνπξαμία CALCESTRUZZI/ΔΣΔ δηεπξαγκαηεχζε ηνπο φξνπο
θαη κεηά ηελ επειζνχζα ζπκθσλία επ' απηψλ ην νξηζηηθφ πιένλ ρέδην
κνλνγξαθήζεθε θαη αθνινχζεζε ε ππνβνιή ηεο δεζκεπηηθήο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο".
Αιιά θαη ν Τπνδηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ η. Βαβαιίδεο, κε ην απφ 17.2.92 έγγξαθφ ηνπ
πξνο ηελ Italcementi, αξλείηαη ζαθψο ηελ νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ηεο ΔΣΔ κε ηελ
Italcementi, ιφγσ ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηελ Calcestruzzi.
Πηζηεχνπκε φηη κεηά ηηο ζαθείο απηέο αλαθνξέο θαη ηελ απνρψξεζε ηεο
ITALCEMENTI απφ ην "δηαγσληζκφ" ιφγσ ηεο άξλεζεο ηεο ΔΣΔ (σο εθ ηεο
δεζκεχζεψο ηεο κε ηελ CAL γηα ηε ζχζηαζε ηεο CAL-NAT) λα ζπλεξγαζζεί κε ηνπο
ίδηνπο φξνπο καδί ηεο, φπσο θαη κε ηελ CAL, είλαη πεξηηηφ λα αζρνιεζνχκε κε ηελ
παξάζεζε επηρεηξεκάησλ γηα ην "δηαγσληζκφ κατκνχ", πνπ κεζφδεπζε ε Κπβέξλεζε
κε ηα θηλνχκελα απφ απηήλ πξφζσπα (ΟΑΔ-Παπαγεσξγίνπ θαη ΔΣΔ-Βξαλφπνπινο).
Γ. Άκεζα εκπιεθφκελνη ζηηο κεζνδεχζεηο απηέο, πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία δηαθάλεηαο θαη ίζνπ αληαγσληζκνχ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ,
είλαη νη εμήο:
1. Απφ ηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (Γ.Δ.Α.), νη Τπνπξγνί
Υξηζηνδνχινπ - Παιαηνθξαζζάο - Αλδξηαλφπνπινο - Μάλνο θαη νη Πηπέξνγινπ Μπξαηζηψηεο. Απφ ηελ Κπβέξλεζε, επίζεο, ν Πξσζππνπξγφο Κ. Μεηζνηάθεο θαη ε
ζχκβνπιφο ηνπ Μηξάληα Ξαθά.

2. Απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα (ΔΣΔ), ν Γηνηθεηήο θ. Βξαλφπνπινο θαη νη Τπνδηνηθεηέο
θ.θ. Βαβαιίδεο, νξψηνο, Καπξάινο, ν Γ/ληήο Υαξηνθπιαθίνπ θ. Απνζηνιίδεο, ην
Γηθαζηηθφ Σκήκα ηεο Σξαπέδεο (θ. Σζακαδνχ) θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο.
3. Απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Ο.Α.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη
ζεκεξηλφο Γ/ληήο ηνπ πνιηηηθνχ γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Παπαγεσξγίνπ θαη
ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ.
4. Ζ Morgan Stanley.
5. Ζ Calcestruzzi θαη θπξίσο ν θ. Παληζαβφιηα.
Γ.1. Ο ξφινο ηεο ΓΔΑ θαη ησλ Τπνπξγψλ.
Γ.1.1. Ζ ΓΔΑ αξρηθά απνδέρζεθε εηζήγεζε ηεο M.S., φηη ζα έπξεπε γηα θαιχηεξν
απνηέιεζκα ζην δηαγσληζκφ απφ πιεπξάο ηηκήκαηνο ζηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο
ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", ε ΔΣΔ λα πσιήζεη ΜΑΕΗ κε ηνλ ΟΑΔ ην παθέην ησλ κεηνρψλ
ηεο.
ε αληηξξήζεηο φκσο ηνπ θ. Βξαλφπνπινπ ν θ. Υξηζηνδνχινπ δέρεηαη ηειηθά ε ΔΣΔ
λα ζπκκεηάζρεη κφλε ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη λα ζηεξίμεη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηνλ
πιεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Γ.1.2. Ο θ. Αλδξηαλφπνπινο παξακέλεη ζηελ αξρηθή ζέζε ηεο απφ θνηλνχ πψιεζεο
ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΣΔ κε ηνλ ΟΑΔ.
Γ.1.3. Ζ επζχλε ηνπ Υξηζηνδνχινπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη είηε απεδέρζε είηε απφ
θνηλνχ ζπκθψλεζαλ κε ηνλ θ. Βξαλφπνπιν ζηε κεζφδεπζε γηα ηελ αγνξά ηεο ΑΓΔΣ.
Γ.1.4. Ο θ. Μάλνο, παξά ην φηη ζπκκεηείρε πξνο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο
ηεο ΑΓΔΣ θαη παξά ην φηη νκνιφγεζε ζηελ Δπηηξνπή καο (βι. πξαθηηθά θαηάζεζήο
ηνπ) φηη ν δηαγσληζκφο δελ εμειίρζεθε θαη δελ θαηέιεμε φπσο ζα έπξεπε, ζχκθσλα
κε ηηο πξνβιεπφκελεο λφκηκεο δηαδηθαζίεο, ηειηθά αθ' ελφο απνδέρζεθε ηε δηαδηθαζία
θαη αθ' εηέξνπ ηελ νινθιήξσζε, δηαπξαγκαηεπφκελνο κε αδηαθάλεηα θαη ΜΟΝΟ
ηνπ, ρσξίο ηελ παξνπζία άιισλ Διιήλσλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, ην ηειηθφ
ηίκεκα ησλ 124 δηο κε ηνλ θ. Παληζαβφιηα.
Γ.1.5. Ο ζεκαληηθφο παξαζθεληαθφο ξφινο ησλ Μπξαηζηψηε - Πηπέξνγινπ δελ
θαηέζηε δπλαηφλ, λα δηεξεπλεζεί, δηφηη ν κελ θ. Μπξαηζηψηεο κεζνδεπκέλα θαη κε
θάιπςε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αξλήζεθε λα θαηαζέζεη,
επηθαινχκελνο ζηελ Δπηηξνπή καο, δήζελ, δηθεγνξηθφ απφξξεην, ν δε θ. Πηπέξνγινπ
δελ εμεηάζζεθε (φπσο θαη πνιινί άιινη νπζηψδεηο κάξηπξεο), ιφγσ ηεο αζθπθηηθήο
πξνζεζκίαο πνπ καο έζεζε ε θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία ζηε Βνπιή (κε παξέκβαζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ Μεηζνηάθε) κέρξη 15/6/93.
Γ.1.6. Ο ξφινο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Κ. Μεηζνηάθε.
Γ.1.7. Απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ καο εδφζεζαλ
(ππάξρνπλ βαζηθφηαηα έγγξαθα ηα νπνία δελ έθζαζαλ, αλ θαη δεηήζεθαλ, αθφκε
ζηελ Δπηηξνπή καο), πξνθχπηεη φηη ν θ. Μεηζνηάθεο είλαη ην πξφζσπν πνπ έδσζε ην
"πξάζηλν θσο", κε ηελ απφθαζε ηεο 5εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 1991, ζηελ ΔΣΔ λα έιζεη ζε
επαθή κε ηελ CAL (βιέπε θαη θαηάζεζε Αλδξηαλφπνπινπ).
Απφ ηνπ ζεκείνπ απηνχ αλαηξέπεηαη πιήξσο φιε ε δηαδηθαζία πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ,
αρξεζηεχεηαη ν δηαγσληζκφο θαη νξγηάδνπλ νη παξαζθεληαθέο ζπλελλνήζεηο θαη
ζπλαιιαγέο.
Γ.1.8. Ο ξφινο ηεο θαο Ξαθά (νηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ), παξά
ην φηη ε Δπηηξνπή εληφπηζε ηελ αλάκεημή ηεο, δελ έγηλε δπλαηφ λα δηεξεπλεζεί, επεηδή
ν ρξφλνο καο ήηαλ αζθπθηηθά πεξηνξηζκέλνο.
Γ.2.Ο ξφινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ)
Ο ηδηαίηεξνο ξφινο ηνπ θ. Βξαλφπνπινπ

Γ.2.1. Πξέπεη λα ζεκεησζεί εηζαγσγηθά φηη ν θ. Βξαλφπνπινο, σο Γηνηθεηήο ηεο
ΔΣΔ, είρε ηελ θχξηα πξσηνβνπιία ζηελ εμέιημε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ππεξθέξαζε
θαη ππνθαηέζηεζε ηειηθά ηνλ ΟΑΔ, πνπ ηππηθά πιένλ ήηαλ ν πσιεηήο.
Γελ ζηεξνχληαη βέβαηα επζχλεο θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηεο ΔΣΔ, πνπ
εηζεγήζεθαλ ή δελ αληέδξαζαλ ζηηο κε λφκηκεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο.
Γ.2.2. Ο θ. Βξαλφπνπινο, απφ ηα ππάξρνληα ζηελ Δπηηξνπή καο ζηνηρεία, αιιά θαη
ηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο, πξνθχπηεη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε σο
"αγσγφο" κεηαθνξάο θαη πινπνίεζεο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, γηα λα θαηαιήμεη ε
πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ζηελ CAL.
Γ.2.3. Μεηά ηελ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο Μεηζνηάθε ηεο 5/12/91, πνπ κεηέβαιε
ηελ ΔΣΔ απφ πσιεηή ζε αγνξαζηή, ε ΔΣΔ θπξηαξρεί ζην ζπλνιηθφ παηγλίδη ηνπ
"δήζελ δηαγσληζκνχ".
Ο ξφινο ηεο φκσο εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο
φρη κφλν λα κεηαβιεζεί απφ πσιεηήο ζε αγνξαζηή, αιιά θαη ηελ επρέξεηα πνπ ηεο
παξέρεη, λα κελ είλαη κφλε ηεο ζηελ ηειηθή πξνζθνξά, αιιά λα έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα πξνζθέξεη Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε άιιν ελδηαθεξφκελν αγνξαζηή.
Γ.2.4. Ζ ΔΣΔ, πιένλ, αζπλαγψληζηε έλαληη ησλ άιισλ πηζαλψλ ελδηαθεξφκελσλ
αγνξαζηψλ, δηαιχεη πιήξσο ην δηαγσληζκφ.
Με ην πξφζρεκα φηη νη ελέξγεηέο ηεο ζπληεινχλ δήζελ ζηελ επίηεπμε πςειφηεξνπ
ηηκήκαηνο (πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δήζελ, αλ θαη ινγηθά είλαη
αληίζεην κε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο αγνξαζηή) θαη αζθαιψο κε ηε ζηήξημε ηνπ
Πξσζππνπξγνχ. Ο ίδηνο, άιισζηε, ν θ. Βξαλφπνπινο, ζηελ ηειεπηαία θαηάζεζή ηνπο
(11.6.93), νκηιεί γηα αληίπαια ζπκθέξνληα ζε ζρέζε κε ηνλ ΟΑΔ.
Δπί πιένλ, ε άπνςε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΔΣΔ, φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα
πψιεζε ππφ πξνζεζκία, απνδείρζεθε πιήξσο κεηέσξε. Σν ζπκθέξνλ, ζπλεπψο, ηεο
ΔΣΔ ήηαλ λα επηηχρεη ρακειφ ηίκεκα, ψζηε λα κε ράζεη, αλ ην 1996 νη κεηνρέο ηεο
πσιεζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην.
Έηζη, αλ θαη αγνξαζηήο ππνθείκελνο ζηηο δεζκεχζεηο ηνπ offering memorandum, ηεο
M.S., ε ΔΣΔ ζπλνκηιεί κε ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηε Γ.Δ.Α., ηνλ Ο.Α.Δ. θαη ΟΛΟΤ
ηνπο αγνξαζηέο.
Γ.2.5. πλάπηεη κπζηηθή ζπκθσλία ηελ 23 Γεθεκβξίνπ 1991, κε ηελ Calcestruzzi,
πνπ πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηφρσλ θαη φξνπο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο ππφ ζχζηαζε CAL-NAT ΑΔ, κε πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΣΔ, κε θπξηφηεξε ηελ θαηά εηεξνβαξή ηξφπν
εθρψξεζε ηεο δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ΑΓΔΣ ζηελ Calcestruzzi,
θαίηνη ππνρξεψζεθε ζηελ θαηά 50% πεξίπνπ θαηαβνιή ηεο αμίαο αγνξάο ησλ
κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", πνπ θαηείρε ν Ο.Α.Δ.. Δλψ ηαπηφρξνλα παξακέλεη
θαη ζήκεξα ν πιεηνςεθψλ θάηνρνο κεηνρψλ.
Σν ζεκαληηθφηεξν δε ζηνηρείν είλαη φηη ε βαζηθή απηή ζπκθσλία, πνπ νπζηαζηηθά
εμνπδεηέξσλε θάζε άιιν ππνςήθην αγνξαζηή, ζπλνκνινγείηαη ρσξίο λα ηε
γλσξίδνπλ!!! (φπσο ηνπιάρηζηνλ δειψλνπλ). Ζ Κπβέξλεζε (εθπιήζζεηαη φπσο
θαηέζεζε ν θ. Μάλνο), ν ΟΑΔ (δελ ηελ είδε πνηέ δειψλεη ν θ. Παπαγεσξγίνπ) θαη ε
Morgan Stanley (δήισζή ηεο ζηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ ηεο 2/3/92. Ζ ΔΣΔ
πιένλ δελ ειέγρεηαη απφ θαλέλαλ (Κπβέξλεζε ΟΑΔ-M.S.)ή κήπσο ν θ. Βξαλφπνπινο
έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε γηα ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ απηέο απφ ηνλ ίδην ηνλ θ.
Μεηζνηάθε; Σν εξψηεκα κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη απαληεζεί, αιιά είλαη πεξίεξγν ν θ.
Βξαλφπνπινο λα αλέιαβε απφ δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ηελ ηεξάζηηα απηήλ επζχλε.
Γ.2.6. Οη ελέξγεηεο απηέο ηεο ΔΣΔ είραλ σο απνηέιεζκα:
- Οπζηαζηηθή αθχξσζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ φπνησλ
άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ.

- Απνρψξεζε ηεο ITALCΔMENTI (βι. επηζηνιή Πξνέδξνπ ΟΑΔ θ. Απνζηνιίδε
ζηελ Δπηηξνπή καο)
- Δθηακίεπζε ξεπζηνχ ρξήκαηνο απφ ηελ ΔΣΔ άλσ ησλ 42 δηο δξρ. φηαλ ζηφρνο ηεο
αξρηθφο ήηαλ αληίζεηα ε είζπξαμε κε ηελ πψιεζε απφ ην ραξηνθπιάθηφ ηεο κεηνρψλ
ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
- εκαληηθή πηψζε ησλ δεηθηψλ θεξεγγπφηεηαο ηεο ΔΣΔ, φπσο ζαθψο πξνθχπηεη
απφ ηνπο πξφζθαηνπο πίλαθεο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο.
- Με ηελ εκπινθή ηεο ζηελ φιε δηαδηθαζία σο αγνξάζηξηαο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηέο ηεο καηαίσζε ΟΡΗΣΗΚΑ ηελ αγνξά απφ ηελ CAL ησλ Σζηκέλησλ
Υαιθίδνο, αληί 41 δηο δξρ. πνπ είρε ζπκθσλήζεη λα θαηαβάιεη ε CAL, κε πξνθαλή
βιάβε ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Ο θ. Παληζαβφιηα, άιισζηε, ζηελ
θαηάζεζή ηνπ δήισζε φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα Σζηκέληα Υαιθίδνο αηφλεζε
κφιηο δεκηνπξγήζεθαλ πξνυπνζέζεηο λα εμαγνξάζεη ε CAL ηελ ΑΓΔΣ.
Γ.2.7. Δπηδήκηα γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα αγνξά απφ ηνλ ΟΑΔ 17.270.751 κεηνρψλ
ΑΓΔΣ ζε ηηκή κεηνρψλ παθέηνπ πιεηνςεθίαο, ελψ ήζαλ κεηνρέο κεηνςεθίαο. Οη
κεηνρέο απηέο αγνξάζζεθαλ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα, αδηθαηνιφγεηα ζηελ ίδηα
νπζηαζηηθά, αλά κεηνρή, ηηκή, ζηελ νπνία αγφξαζε ε Caltestruzzi ηηο δηθέο ηεο
17.975.679 κεηνρέο πιεηνςεθίαο, δει. 25%, επάλσ απφ ηελ ηξέρνπζα
ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή ηνπ θ. Μ. Βξαλφπνπινπ, ζε βάξνο ηεο
πεξηνπζίαο ηεο Σξάπεδαο, εδεκίσζε ηελ Σξάπεδα κε δξρ. 12.587.530 δηο πεξίπνπ. ηα
παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί, φηη ε Δζληθή Σξάπεδα κεηαβίβαζε ζηε CAL-NAT
θαη ην ζεκαληηθφ αξηζκφ ηέηνησλ κεηνρψλ πνπ κεηαβίβαζε ε Calzestruzzi θαη νη
νπνίεο, παιαηέο κεηνρέο, θαηά ηνλ θ. Βξαλφπνπιν, είραλ πνιχ κεγαιχηεξε αμία απφ
ηηο ππφινηπεο λέεο κεηνρέο.
Γ.2.8. Πξφζζεηε δεκία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα απφ ηελ αγνξά 9.592.921 κεηνρψλ
ΑΓΔΣ (κέξνπο ησλ ζπλνιηθά 17.975.679 κεηνρψλ, πνπ αγφξαζε απφ ηνλ ΟΑΔ), επί
πιένλ απηψλ πνπ ζα κεηαβίβαδε ζηελ CAL-NAT, κε βαξχηαην δφιν ηνπ θ.
Βξαλφπνπινπ γηα ηελ αγνξά απηή. Σηο κεηνρέο απηέο αγφξαζε ε Σξάπεδα ζηελ
πξναλαθεξζείζα ζηελ παξ. 1 ηηκή κεηνρψλ πιεηνςεθίαο 25% πιένλ ηεο
ρξεκαηηζηεξηαθήο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα λα απαιιαγεί ε Calzestruzzi απφ ηε
δαπάλε αγνξάο ηνπο. Καη ηνχην, παξά ην φηη ε ζχκθσλα κε ηε 2ε ηξαπεδηθή
θνηλνηηθή νδεγία θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ιφγσ ηεο
ππέξβαζεο ηνπ 1/5 ησλ θεθαιαίσλ ηεο), δελ είρε δηθαίσκα λα ηηο θξαηήζεη, αιιά είρε
ηελ ππνρξέσζε λα ηηο μαλαπσιήζεη. Καη επί πιένλ ε Δζληθή Σξάπεδα αλέιαβε κε ην
παξαπάλσ ζπκθσλεηηθφ ηελ ππνρξέσζε απέλαληη ηεο CAL λα ηηο μαλαπνπιήζεη.
Γ.2.9. Οη ηζρπξηζκνί ηνπ θ. Βξαλφπνπινπ γηα σθέιεηα ηεο ΔΣΔ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
ζχκβαζε κε ηελ CAL (ζχζηαζε CAL - NAT S.A.)
Βαζηθφο ηζρπξηζκφο, πνπ πξνβιήζεθε απφ ηνλ θ. Βξαλφπνπιν, γηα ηελ εκπινθή ηεο
ΔΣΔ ζε κηα ηέηνηα πξσηνθαλή ζηα ζπλαιιαθηηθά δεδνκέλα πνιχπινθε εμσηξαπεδηθή
ζχκβαζε, ήηαλ ν εμήο:
- Ζ ΔΣΔ πξαγκαηνπνίεζε κηα επηθεξδή ηξαπεδηθή εξγαζία, εμαζθάιηζε ηηο
απαηηήζεηο ηεο θαη ΟΣΑΝ νινθιεξσζεί ε ζχκβαζε, ζε 4 ρξφληα, ην θέξδνο ηεο ζα
ππεξβεί ηα 100 δηο δξρ.!!!
Σελ αηζηνδνμία ηνπ απηή ζηεξίδεη ζε δχν ΑΒΔΒΑΗΑ γεγνλφηα:
α. Σε λνκηθή, άιισο εθ ησλ πξαγκάησλ, ππνρξέσζε ηεο CAL, λα αγνξάζεη ην
ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ, πνπ θαηέρεη ε ΔΣΔ.
Πιελ φκσο ν "ζπλεηαίξνο" ηνπ, ν θ. Παληζαβφιηα, ζηελ θαηάζεζή ηνπ ζηελ
Δπηηξνπή καο, ακθηζβεηεί ηε λνκηθή ππνρξέσζε ηεο CAL θαη ζέηεη ζέκα εξκελείαο
ηνπ ζρεηηθνχ φξνπ.

β. Θεσξεί σο εμαζθάιηζε ηεο ΔΣΔ φηη ε CAL δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
κεηαβηβάζεη ηηο κεηνρέο ηεο ζηελ CAL-NAT ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΔΣΔ.
Έηζη, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ, δηαζθάιηζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο πεξίπησζεο λα
πεξηέιζεη ε ΑΓΔΣ ζην "ΚΑΡΣΔΛ" ηζηκέληνπ.
Σνλ ηζρπξηζκφ απηφ επεθαιέζζεζαλ θαη νη Τπνπξγνί ηεο Κπβέξλεζεο, αιιά θαη κε
απηαξέζθεηα ζηε Βνπιή ζηηο (20.3.92) ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο, γηα λα δηθαηνινγήζεη
ηηο άθπξεο θαη παξάλνκεο δηαδηθαζίεο πψιεζεο, επηβεβαηψλνληαο φκσο κε ηνλ ηξφπν
απηφλ ηελ πξναπνθαζηζκέλε επηινγή λα δνζεί ε ΑΓΔΣ ζηελ CAL.
Ο ηζρπξηζκφο φκσο απηφο πάζρεη ζνβαξά θαη ην αληίζεην επηρείξεκα είλαη απιφ!
Γηφηη λαη κελ ππάξρεη ζπκβαηηθή δέζκεπζε γηα ηε κε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο
CAL (ζηελ "CAL-NAT S.A."), αιιά δελ ππάξρεη θαη δελ ήηαλ δπλαηφ λα ππάξρεη
δέζκεπζε γηα πψιεζε ΟΛΟΚΛΖΡΖ ηεο CALCESTRUZZI πξνο νπνηνλδήπνηε,
ρσξίο λα εμαηξείηαη θαη ην "ΚΑΡΣΔΛ" πνπ δήζελ κε ηελ επηινγή ηεο CAL ε
Κπβέξλεζε απέθιεηζε!!!
ήκεξα κάιηζηα, πνπ ν φκηινο FERUZZI, αληηκεησπίδεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα θαη πηζαλφλ λα απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην
ρψξν ηνπ "ηζηκέληνπ"! Ο θ. Σαθφπνπινο, κάιηζηα (Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ
Σζηκέλησλ Υαιθίδνο), θαηέζεζε ζηελ Δπηηξνπή καο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ νκίινπ
Feruzzi λα πνπιήζεη ηελ ΑΓΔΣ ζην ΚΑΡΣΔΛ.
Απνδεηθλχεηαη δε αλακθηζβήηεηα (απφ ηα πην πάλσ) πφζν επηηπρήο ππήξμε ν
ρεηξηζκφο θαη ν ξφινο ηεο ΔΣΔ, γηα δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ,
αιιά θχξηα ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο ΔΣΔ!!!
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε θαηάζεζε ΠΑΝΣΑΒΟΛΣΑ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο καο
ζηε Ρψκε (βιέπε πξαθηηθά), φπνπ αλέθεξε φηη: Καλέλα ξφιν δελ έπαημε ε ΔΣΔ γηα λα
θζάζεη ην ηίκεκα ζηα 124 δηο. Ζ CAL έθαλε ηηο δηθέο ηεο εθηηκήζεηο γηα ηελ αμία ηεο
ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
Ζ ηηκή αλέβεθε απφ ηα 107 ζε 116 θαη ηειηθά ζηα 124 δηο, επεηδή ππήξμε ε
αλαγγειία ηεο ITALCΔMENTI γηα πξνζθνξά 120 δηο θαη κφλν γηα ην ιφγν απηφ!!!
Γ.3.Ο ξφινο ηνπ Οξγαληζκνχ Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΟΑΔ) θαη ηνπ θ.
Παπαγεσξγίνπ.
Γ.3.1. Ο ΟΑΔ θαηέρεη ην 69,8% ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ". Δίλαη ν
ΠΧΛΖΣΖ, θαλείο άιινο δελ πνπιάεη κεηνρέο θαη, ελψ είλαη ην ππνθείκελν ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο, είλαη ζθφπηκα ππνβαζκηζκέλε ε ζπκκεηνρή ηνπ.
Δλψ έρεη ηελ πιήξε επζχλε ηνπ δηαγσληζκνχ σο "ν ΠΧΛΖΣΖ", εκθαλίδεηαη κφλν
ζε δεπηεξεχνπζεο νπζηαζηηθά πξάμεηο, πνπ δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο θξίζηκεο
απνθάζεηο.
Γ.3.2. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν ΟΑΔ θαη εηδηθά ν Πξφεδξφο ηνπ θ. Παπαγεσξγίνπ,
απφ πξσηαγσληζηήο (ΠΧΛΖΣΖ) κεηαβάιιεηαη απιά ζε "απνδέθηε πιεξνθφξεζεο"
ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ φιε δηαδηθαζία κε πξσηαγσληζηή ηνλ θ.
Βξαλφπνπιν.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ ζπκκεηέρεη ζηελ θξίζηκε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔΑ, ζηηο
5.12.1991 θαη νπδείο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη λα ηνλ ελεκέξσζε επίζεκα κε ηηο
απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ.
Ο θ. Παπαγεσξγίνπ παξαθνινπζεί, αλέρεηαη θαη λνκηκνπνηεί ηελ απαξάδεθηε
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηειηθά πξν ησλ ηεξάζηησλ επζπλψλ ηνπ θαη κεηά απφ
ηελ πίεζε κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ (ππήξμε θαη παξαίηεζε ηνπ θ. Ρεγφπνπινπ),
κεηαθέξεη ηελ επζχλε ηεο ππνγξαθήο ζηε Γ.. ησλ κεηφρσλ ηνπ ΟΑΔ (δειαδή ζηνπο
αξκφδηνπο ππνπξγνχο), πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εμνπζηνδνηνχλ ηνλ θ. Μάλν, ν νπνίνο
θαη "ΚΑΘΑΡΗΕΔΗ", κε ηελ πξνζσπηθή δηαπξαγκάηεπζε κε ΠΑΝΣΑΒΟΛΣΑ!!!

Γ.3.3. Δίλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλά καο ηα αθφινπζα έγγξαθα, πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ΟΑΔ θαη ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΤΝ πιήξσο ηε κεζφδεπζε ηεο
Κπβέξλεζεο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο ζηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ":
α. Οη απφ 16,17 θαη 18/2/92 επηζηνιέο ηεο Morgan Stanley πξνο ηνλ θ.
Παπαγεσξγίνπ, εηδηθφηεξα ε απφ 16/2/92 επηζηνιή, ζηελ αγγιηθή, ε νπνία ζε
κεηάθξαζε αλαθέξεη επί ιέμεη ζε παξάγξαθφ ηεο:
"Ζ ITAL (Pesenti & Santa Maria) καο πιεξνθφξεζαλ "ζηηο 14/2/92;.. φηη ε ΔΣΔ
(Βξαλφπνπινο θαη Βαβαιίδεο) ηνπο είπε ηα εμήο:
"a. Ζ ΔΣΔ δελ κπνξεί λα δεη ηελ ITAL .... γηαηί ζα παξαβίαδε ηελ ζπκθσλία ηεο κε
ηελ Cal.
b. Ζ ΔΣΔ ππέδεημε λα αζθεζεί πίεζε ζηελ ΔΣΔ απφ ηελ M.S., ηνλ ΟΑΔ ή ηελ
Κπβέξλεζε γηα λα απνθαιχςεη - ΔΣΔ - Cal...... Ο θ. Γηνηθεηήο ππέδεημε ηφηε πσο αλ
ε M.S. ή ε Κπβέξλεζε απεθάιππηαλ ηε ζπκθσλία ζηελ ITAL, ηφηε ε ΔΣΔ ζα
ειεπζεξσλφηαλ λα ζπλαληήζεη ηελ ITAL".
ηελ απηή επηζηνιή ηεο, ε M.S. ππνδεηθλχεη ζηνλ ΟΑΔ λα απνξξηθζεί ε πξφηαζε
ηεο ΔΣΔ θαη πξνεηδνπνηεί ηνλ θ. Παπαγεσξγίνπ φηη:
(κεηάθξαζε επί ιέμεη)
"Αλ δελ ιπζεί ην ζέκα ηεο ΔΣΔ κέρξη ηε Γεπηέξα 17/2/92, ππάξρεη ζαθήο θίλδπλνο
λα θαηαιήμνπκε ζε έλα κφλν πιεηνδφηε".
Παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο φκσο ηεο M.S. ην "ζχζηεκα θηλείηαη" φπσο έρεη
πξναπνθαζηζζεί, αζθαιψο ζε πνιηηηθφ επίπεδν, κέρξη ην ηέινο, πνπ είλαη ε
θαηαθχξσζε ζηελ CAL - NAT S.A.
β. Σα πξαθηηθά ηεο ππ' αξ. 233/2-3-92 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ
(βιέπε ζπλεκ. ππ' αξ.....)
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πξνζπάζεηα απνζηαζηνπνίεζεο ηνπ θ. Παπαγεσξγίνπ απφ ηηο
επζχλεο ηνπ κε ηηο "επεμεξγαζκέλεο" δηαηππψζεηο ηνπ ζηελ ελεκέξσζή ηνπ πξνο ηα
κέιε ηνπ Γ..
εκεηψλνπκε εδψ φηη είλαη ε κνλαδηθή θνξά, πνπ ελεκεξψλεηαη ζηελ νπζία ην Γ..
ηνπ ΟΑΔ, γηα ηε ζνβαξή απηή κεηαβίβαζε ηνπ πιένλ ζεκαληηθνχ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ηνπ ΟΑΔ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ
ζηηο 20.12.91 ν θ. Παπαγεσξγίνπ απέθξπςε ηελ θνηλή πξνζθνξά ηεο ΔΣΔ κε ηελ
CAL θαη αλαθνίλσζε φηη ζηελ επφκελε θάζε (δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο) ζα
ζπκκεηάζρνπλ ηξεηο εηαηξείεο: ε CAL, ε ITALCEMENTI θαη ε ΔΣΔ (βιέπε βηβιίν
πξαθηηθψλ ΟΑΔ).
Παξαζέηνπκε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ΟΑΔ ηεο 2αο Μαξηίνπ
1992.
- ζει. 3 - 1054
"....12.2.93. εκεηψλεηαη ηέινο φηη θαηά ηε ζπλάληεζε απηή κεηεβιήζε ε ζέζε ηεο
άιιεο πιεπξάο σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηνπο θνξείο εμαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΑΔ
κε ηε δήισζε φηη ε εμαγνξά ζα εγίλεην ηειηθψο φρη απφ 3 αγνξαζηέο PURCHASERS (CALCESTRUZZI/ ETE/ CAL - NAT), αιιά απφ 2
(CALCESTRUZZI/ETE), νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα εηζέθεξαλ κέξνο ησλ κεηνρψλ
ζηε δεκηνπξγεζεζφκελε εηαηξεία "CAL - NAT". Ζ κεηαβνιή απηή, ε νπνία
αλαθνηλψζεθε ην απφγεπκα ηεο Σεηάξηεο 12.2.92, έζεηε ζέκα αλαζεσξήζεσο
νξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ ηεο πκθσλίαο. Σέινο παξέκεηλε εθηφο ζπδεηήζεσο ην ζέκα
ησλ WARRANTIES θαη ηνπ DISCLOSYRE LETTER -πιηθφ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
θαηά ηνλ φγθν θαη ηε ζεκαζία ηνπ".
- ζει. 5 - 1056
"Σελ επνκέλε πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλάληεζε πνπ είρε δεηήζεη ν Πξφεδξνο ηεο
ITALCEMENTI κεηαμχ ηνπ ηδίνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΑΔ θαη ηεο M.S. Καηά ηε

ζπλάληεζε απηή εηέζε θαηά ηξφπνλ πιένλ ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν εθ κέξνπο ηεο
ITALCEMENTI ην ζέκα ηεο πηζαλήο επαθήο - ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΣΔ, γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο θαιχςεσο ηεο ζην ηδηνθηεζηαθφ πξφβιεκα κέζσ ησλ "παιαηψλ"
κεηνρψλ ηεο ηειεπηαίαο".
ζει. 7 - 1058
A) ITALCEMENTI
"Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή
δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ ηελ 13.2.92 θαη ηε ζπλελλφεζε M.S. - ITAL ελ ζρέζεη
πξνγξακκαηηδφκελεο επαθέο ηεο ηειεπηαίαο κε ΔΣΔ θαη έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ
επί ηνπ ρεδίνπ SPA ηε Γεπηέξα 17.2.92 (βι. ΜΔΜΟ ηνπ ΟΑΔ γηα ηελ πξψηε
εβδνκάδα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην ηέινο), ε ITAL εθάιεζε επεηγφλησο ηελ M.S.
αξγά ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο 14.2.92. ηε ζπλάληεζε απηή ε ITAL αλεθνίλσζε
φηη ζηελ πξφηαζή ηεο πξνο ΔΣΔ λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζε ζπλάληεζε κε επίζθεςε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ζηελ Διιάδα, έιαβε πξν νιίγεο ψξαο πιήξσο αξλεηηθή απάληεζε.
Καηφπηλ ηνχηνπ ε ITAL δηεηήξεζε επηθπιάμεηο θαηά πφζνλ ζα πξνζήξρεην ηε
Γεπηέξα 17.2.92 ζε δηαπξαγκαηεχζεηο επί ηνπ ρεδίνπ SPA, εθφζνλ φρη κφλν δελ
επειχεην απφ ηελ ΔΣΔ ην γλσζηφ βαζηθφ ηεο πξφβιεκα, αιιά δελ παξείρεην νχηε
θαλ ζηνηρεηψδεο έδαθνο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο επηιχζεψο ηνπ. Σε
Γεπηέξα 17.2.92 πξάγκαηη ε ΔΣΔ δηα ηεο ππφ ηδίαλ εκεξνκελίαλ επηζηνιήο ηεο πξνο
ηνλ Πξφεδξν ηεο ITAL, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε πξνο ηνλ ΟΑΔ θαη ηελ M.S.,
επαλεβεβαίσζε θαη γξαπηψο ηελ αδπλακία ηεο λα ζπλαληήζεη θαη ζπδεηήζεη
νπνηαδήπνηε ιχζε κε ηελ ITAL, σο εθ ησλ δεζκεχζεσλ ηεο ζπκθσλίαο ηεο κε ηελ
CAL".
- ζει. 10 - 1061
Οη παξαηηζέκελνη παξάγξαθνη αλαθέξνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ αλέπηπμαλ νη ζχκβνπινη
ηνπ ΟΑΔ.
"Ο θ. Μπίθνο δήηεζε λα ζπδεηήζνπλ ιίγν ηα κέιε κεηαμχ ησλ πξηλ ηελ παξνπζίαζε
ηεο M.S.
θ. Μπίθνο: Πηζηεχνπκε φηη ζαλ ΟΑΔ ππήξμακε δίθαηνη ζηελ Italcementi; Ννκίδσ φηη
ηνπο θέξακε ζε δχζθνιε ζέζε.
Πξφεδξνο: ρη, θαζφινπ.
θ. Κπξηαδήο: Ζ M.S. έθαλε ηηο δηαδηθαζίεο ζσζηά;
θ. Πξφεδξνο: Άςνγα. Ζ Κπβέξλεζε έβαιε θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηεο Rothschild λα
ειέγμνπλ θαη δελ βξήθαλ ηίπνηα ην αξλεηηθφ. Έρσ επίζεο θαη επηζηνιή ηνπ θ. Pesenti
ηεο Italcementi ηεο 19 Φεβξνπαξίνπ 1992.
θ. ηθλάθεο: Ζ Italcementi φκσο δηακαξηπξήζεθε φηη νη δηαδηθαζίεο ήηαλ
αδηαθαλείο.
Απαληψληαο ν Πξφεδξνο αλέγλσζε ηελ επηζηνιή ηνπ θ. Pesenti ηεο 19 Φεβξνπαξίνπ
1992 (αληίγξαθν επηζπλάπηεηαη ζηηο εηζεγήζεηο).
θ. Παηδαθάθεο: Έρσ ήδε θαηαςεθίζεη ηελ πψιεζε. Ζ ζέζε ηεο ΓΔΔ είλαη φηη είλαη
επηρείξεζε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία, θεξδνθφξα, θαη
πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα παξακείλεη ππφ θνηλσληθφ έιεγρν. Δπί ηεο δηαδηθαζίαο έρσ
λα θάλσ δχν παξαηεξήζεηο: 1) Σνλ χπνπην ξφιν ηεο ΔΣΔ κε απνηέιεζκα λα έρνπκε
κφλν κηα πξνζθνξά θαη λα κεηαηξαπεί ν δηαγσληζκφο ζε αλάζεζε θαη κάιηζηα ζε
ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 2) Σν ηίκεκα είλαη επηειέο γηα ηελ ΑΓΔΣ. Έπξεπε λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ηξηπιάζην ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε. Καη ηνχην δηφηη δελ πνπιάκε κφλν
ηελ ΑΓΔΣ αιιά φιν ηνλ φκηιν, πεξίπνπ 40 επηρεηξήζεηο.

ην ζεκείν απηφ απερψξεζε ν θ. Παηδαθάθεο, δειψλνληαο φηη δελ έρεη έλλνηα ε
παξακνλή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε απηή ηνπ Γ.., δηφηη δελ πξφθεηηαη λα κεηαβάιεη
άπνςε.
θ. ηθλάθεο: Ζ ελεκέξσζή κνπ ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ηνπ ΖΡΑΚΛΖ είλαη πνιχ
κηθξή γηα ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, νχηε είρα ελεκέξσζε απφ ην Γ.. ηεο ΑΓΔΣ γηα
ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη δξαζηεξηφηεηα απηή ηε ζηηγκή ηεο εηαηξείαο. Χο έρσ
πεη θαη ζε άιια ζπκβνχιηα, παξαθαιψ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο λα ηα έρσ
5 ή 4 κέξεο λσξίηεξα γηα λα κπνξψ λα ελεκεξσζψ.
θ. Ρεγφπνπινο: Απηή ηε ζηηγκή ζην κπαιφ κνπ αησξνχληαη θάπνηα εξσηήκαηα: 1)
Γηαηί έρνπκε ηφζν αζθπθηηθά κηθξά ρξνληθά πεξηζψξηα, κε πεληρξή έσο ηψξα
πιεξνθφξεζε θαη πηζαλψο πιεξέζηεξε ζήκεξα πξνθνξηθή, γηα λα απνθαζίζνπκε γηα
έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζέκα;
θ. Πξφεδξνο: Έρνπκε ζηα ρέξηα καο εγγπεηηθή επηζηνιή 20 εθαη. ECU κέρξη ηελ
13/3/92 θαη έρνπκε έλα καξαζψλην κπξνζηά καο.
θ. Ρεγφπνπινο: Καινχκεζα, ινηπφλ, λα απνθαζίζνπκε εδψ θαη ηψξα. 2)ζνλ αθνξά
ηε δηαδηθαζία ηεο δεχηεξεο θάζεσο, δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, κε
ίζνπο φξνπο; Πψο δεκηνπξγήζεθε ην θαηλφκελν ελψ ζπκκεηέρνπλ..".
Καη ελ ζπλερεία ζει. 11 - 1062
"3 εηαηξείεο λα έρνπκε ηειηθά κφλν 1 νηθνλνκηθή πξνζθνξά; 3) Πξέπεη λα γίλεη
εηζήγεζε γηα ην εχινγν ή κε ηνπ ηηκήκαηνο ηεο κνλαδηθήο πξνζθνξάο πνπ ππάξρεη.
Με πνηα ζηνηρεία; Καη κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγε, φηαλ δηακνξθψζεθε ρσξίο
νπζηαζηηθφ αληαγσληζκφ;
θ. Μπίθνο: Τπάξρεη δήισζε ηεο Italcementi γηα 120 δηζ. θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα
150 δηζ. δξρ. Απηφ πνπ πξέπεη επίζεο λα ζπδεηήζνπκε είλαη ε δεζπφδνπζα ζέζε πνπ
παίξλεη ε Calcestruzzi κεηά ηελ εμαγνξά θαη ηεο εηαηξείαο "Σζηκέληα Υαιθίδνο".
θ. Σαηζφπνπινο: Γελ έρσ θακηά ακθηβνιία επί ηεο ηαθηηθήο ηνπ ΟΑΔ. Δλεξγήζαηε,
θχξηε Πξφεδξε, ζχκθσλα θαη ζψθξνλα θαη επί ηεο νπζηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν
πξφβιεκα είλαη ε ΔΣΔ. Δγψ ζαλ απιφο Έιιελ πνιίηεο εμεπιάγελ φηαλ ε ΔΣΔ δελ
ηήξεζε ηελ απφθαζε ηεο ΓΔΑ.
Ο Πξφεδξνο αλέγλσζε ζην Γ.. απφθαζε ηεο ΓΔΑ (ε νπνία επηζπλάπηεηαη) κε
εκεξνκελία 26.11.91, φπνπ θαίλεηαη φηη ε M.S. ζέηεη ην ζέκα ΔΣΔ θαη ε ΓΔΑ
απεθάζηζε φηη ε ΔΣΔ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ πιεηνδφηε ηνπ δηαγσληζκνχ. Σηο ηειηθέο
πξνζθνξέο δε, ζα ηηο γλσξίδνπλ κφλν 4 άηνκα, 1 απφ ΟΑΔ, 2 απφ Morgan Stanley
θαη 1 απφ ΔΣΔΒΑ, ην νπνίν απεζχξζε κεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΔ ζην δηαγσληζκφ.
θ. Κπξηαδήο: Σε ζπδήηεζε απηή δπζθνιεχνκαη λα ηελ παξαθνινπζήζσ θαη λα ζέζσ
εξσηήζεηο ιφγσ κε πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ
αθνινπζήζεθε απφ ηε M.S.. Γπζηπρψο ε φιε ελεκέξσζε γίλεηαη ηψξα ζην Γ.. θαη
εηδηθφηεξα ε φιε ζεηξά ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ δηακεηθζέλησλ κεηά ηηο πξνζθνξέο.
θ. Πξφεδξνο: Με εμνπζηνδφηεζή ζαο ηα ρεηξηδφκνπλα εγψ θαη δελ βγήθε ηίπνηα ζηνλ
Σχπν. ,ηη βγήθε ήηαλ απφ πιεπξάο ΔΣΔ ή απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςεθίνπο.
Πξνηείλσ φκσο λα θαιέζνπκε ζην Γ.. ηε MS θαη αλ έρεηε θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ
ζέιεηε λα ηνπο ζέζεηε, θαη εθείλνη ζα ζαο απαληήζνπλ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εξψηεζε ηνπ ζπκβνχινπ θ. Κπξηαδή πξνο ηελ Morgan
Stanley γηα ηε γλψζε απφ απηήλ ηεο κπζηηθήο ζπκθσλίαο GAL θαη ΔΣΔ ηεο 23/12/91
(ζει. 15 - 1066).
θ. Κπξηαδήο: Πφηε έγηλε γλσζηφ φηη ππήξρε ζπκθσλεηηθφ;
MS: ε καο έγηλε γλσζηφ πξνθνξηθά ζηηο 14/2 θαη εγγξάθσο ζηηο 17/12/92".
ζει. 20 - 1071

Ζ ζέζε ηεο MS γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ΔΣΔ πξνθχπηεη αβίαζηα απφ ηελ παξάζεζε
ησλ πξαθηηθψλ.
Μεηά ην πέξαο ηεο ελεκέξσζεο απφ ηε MS ηα κέιε έζεζαλ εξσηήζεηο.
"θ. Ρεγφπνπινο: Άζρεηα απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο MS θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΟΑΔ, ε
MS λνκίδεη φηη ε πξνθχςαζα, ζηε δηαδηθαζία ηεο Β' θάζεσο, κνλαδηθή πξνζθνξά
πξνήιζε απφ αληαγσληζκφ κε ίζνπο φξνπο θαη δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηεο αγνξάο, ή ιφγσ ηεο ζηάζεσο εηαηξεηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ, δελ έγηλε έηζη;
MS: Πηζηεχνπκε φηη αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο ΔΣΔ ήηαλ λα κεγηζηνπνηήζεη ην
ηίκεκα. Ζ κέζνδνο φκσο πνπ αθνινχζεζε δελ ήηαλ ε ζσζηή θαη ζα ήηαλ θαιχηεξα λα
είραλ αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο είρακε πεη, δειαδή λα παξακείλνπλ απέμσ
κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην, φπνπ απηή ηε ζηηγκή ζα είρακε δχν πξνζθνξέο.
θ. Ρεγφπνπινο: Αληηιακβάλνκαη απφ ηελ απαληήζή ζαο, φηη ην απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο "πάζρεη". Ζ ζηάζε νξηζκέλσλ εηαηξεηψλ (ΔΣΔ, Calcestruzzi),
δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο πνπ δελ βνήζεζαλ ηνλ αληαγσληζκφ.
MS:Γελ ζέινπκε λα θαηεγνξήζνπκε εκείο ηελ ΔΣΔ, αιιά πηζηεχνπκε φηη ζα
κπνξνχζαλ λα ήηαλ θαιχηεξα ηα πξάγκαηα, αλ ε ΔΣΔ είρε αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο
καο".
Καη πξνο απνθπγήλ ησλ επζπλψλ ν θ. Παπαγεσξγίνπ θαη νη ειιηπψο ελεκεξσκέλνη
ζχκβνπινη ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ απνθάζηζαλ ΟΜΟΦΧΝΑ!!
"Σν Γ.. απεθάζηζε επίζεο, νκφθσλα, φηη επηβάιιεηαη ε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηνπ ΟΑΔ γηα ηελ επηθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
αθνινχζεζε ν ΟΑΔ κε πξφηαζε ηεο Morgan Stanley Int., ηελ έγθξηζε ηεο παξαπάλσ
απνθάζεψο ηνπ θαη ηελ παξνρή ζρεηηθήο εμνπζηνδνηήζεσο ζε πξφζσπν ηεο
επηινγήο."
Πηζηεχνπκε φηη δελ ρξεηάδεηαη ζρνιηαζκφο ζηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔ.
Απνδεηθλχνπλ απφιπηα φηη ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα απεπζείαο πψιεζε ζηελ CAL
θαη φρη γηα δηαγσληζκφ!!!
Γ.4.Ο ξφινο ηεο Morgan Stanley
Πξνθχπηεη αβίαζηα (βιέπε άλσ αλαθεξφκελεο επηζηνιέο ηεο πξνο θ. Παπαγεσξγίνπ
θαη πξαθηηθά Γ.. - ΟΑΔ), φηη ε Morgan Stanley πξνζπαζεί κελ λα εμαζθαιίζεη ηε
θήκε θαη αμηνπηζηία ηεο θαηαγγέιινπζα ηελ ΔΣΔ γηα ην ζχλνιν ηεο παξάηππεο
δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ηειηθά φκσο εγθξίλεη πιήξσο ηελ απφ ηελ ίδηα θαηαγγειζείζα
ζπλνιηθά δηαδηθαζία.
Έηζη απνδεηθλχεηαη φηη δέρζεθε ή ζπκθσλήζεθε καδί ηεο λα ρξεζηκνπνηεζεί (κε ην
θχξνο ηεο) γηα λνκηκνπνίεζε ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο απφ ηελ Κπβέξλεζε
ΠΑΡΑΓΟΖ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ζηελ CALCESTRUZZI!!!
Γ.5. Ο ξφινο ηεο CALCESTRUZZI θαη ηνπ θ. Παληζαβφιηα.
Απφ ηα ππάξρνληα έγγξαθα ζηνηρεία, ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ
θ. Παληζαβφιηα πξνθχπηεη αβίαζηα φηη κεζνδηθά θαη απφ πνιιά ρξφληα ζρεδίαζαλ
"ζηξαηεγηθά" ηελ αγνξά ηεο ειιεληθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο.
Σα ΣΗΜΔΝΣΑ ΥΑΛΚΗΓΟ ππήξμαλ ν αξρηθφο ζηφρνο, ζηνλ νπνίν πξνζέθεξαλ 41
δηο.
Με ην ίδην πνζφ πεξίπνπ θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ΔΣΔ θαη κε "φ ρ ε κ α" ηελ CAL NAT, απέθηεζαλ ηελ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο δηνίθεζήο ηεο,
πνπ θπξίσο ελδηαθέξεη έλα ζηξαηεγηθφ επελδπηή.
Με 46 δηζ. δξρ. ειέγρνπλ ην 52,5 ηεο CAL - NAT, ε νπνία ειέγρεη ην 50,5% ηεο
ΑΓΔΣ!!!
Φπζηθά κηα ηέηνηα ζεκαληηθή κεηαβίβαζε ηεο κεγαιχηεξεο επηρείξεζεο ηνπ ΟΑΔ
(ην θαιχηεξν πεξηνπζηαθφ ηνπ ζηνηρείν) δελ κπνξεί λα είλαη απφθαζε Βξαλφπνπινπ Παπαγεσξγίνπ.

Έηζη, ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ απφθαζε απηήλ έρεη ε Κπβέξλεζε θαη κάιηζηα ζην
πςειφηεξν επίπεδφ ηεο!!!
Γείγκα, ηέινο, ηεο επηθίλδπλεο πξνρεηξφηεηαο θαη ηεο αλεπίηξεπηεο αλεπζπλφηεηαο,
πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Κπβέξλεζε θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ πινχηνπ, είλαη ην
γεγνλφο φηη θαηέθπγε ζε θσηνγξαθηθή δηάηαμε ( άξζξν 72 ηνπ λ. 2065/92, γηα ηελ
εμσρξεκαηηζηεξηαθή πψιεζε κεηνρψλ κε πίζησζε κέξνπο ηνπ ηηκήκαηνο), γηα ηελ εθ
ησλ πζηέξσλ λνκηκνπνίεζε ηεο πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ. Αιιά θαη ε έγθξηζε ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ απφ ηελ ΔΣΔ θαζ'
ππέξβαζε ηνπ 1/5 ησλ θεθαιαίσλ ηεο, εθ ησλ πζηέξσλ δφζεθε.
ΣΟ ΣΗΜΖΜΑ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ηνπ ΟΑΔ
Απφ ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ, πνπ θαηείρε ν ΟΑΔ, ν ηειεπηαίνο (θαη θαη'
επέθηαζε ην Διιεληθφ Γεκφζην),εδεκηψζε θαηά πνζά πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ θαη 70
δηζ. δξρ., αλάινγα κε ηηο επί κέξνπο εθηηκήζεηο θαη νπσζδήπνηε πάλσ απφ 50 δηζ.
δξαρκέο. Ζ δεκία ηνπ Γεκνζίνπ νθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο, εθ ησλ νπνίσλ ηξεηο
είλαη νη πην βαζηθνί:
1. Οη εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ηνπ νκίινπ ΑΓΔΣ, πνπ έθαλε ή αμηνπνίεζε ε M.S.,
θαηέβαζαλ ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ νκίινπ ζε απαξάδεθηα ρακειά επίπεδα.
2. Ο "ζηεκέλνο" δηαγσληζκφο, δει. ε απνπζία θάζε αληαγσληζηή απφ ηελ ηειεπηαία
θάζε ηνπ δήζελ "δηαγσληζκνχ", ζηέξεζε ηνλ ΟΑΔ απφ θάζε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο
βειηίσζεο ηεο ΜΟΝΑΓΗΚΖ πξνζθνξάο πνπ έθαλε ε CAL - NAT.
3. Απφ πσιήζεηο ηζηκεληνβηνκεραληψλ, πνπ έγηλαλ ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηελ ΑΓΔΣ θαη
φπσο δεκνζηεχζεθαλ ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά ηνπ θιάδνπ, θαίλεηαη φηη ε ΑΓΔΣ
πσιήζεθε ζε θιάζκα κφλν ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλψλ αγνξαπσιεζηψλ.
Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε VALENCIANA (220 USD/ηφλλν ),ε AUXIALAR DE
LA CONSTRUCCION (292 USD/ηφλλν), ε CCB (227 USD/ηφλλν) θαη ε
CEMENTIR (190 USD/ηφλλν). ε αληίζεζε κε ηα αλσηέξσ, ε ΑΓΔΣ πνπιήζεθε κε
145 USD/ηφλλν, παξά ηελ ηεξάζηηα ππεξνρή ηεο ζε ππνδνκή θαη παξαγσγηθφηεηα.
Ζ ALPHA FINANCE, πνπ ππέβαιε ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ ΟΑΔ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 91,
ρξεζηκνπνίεζε θαη ζπκβνχινπο δηεζλνχο θχξνπο. Μεηαμχ απηψλ είλαη θαη ν Husein
Mustafa, εηδηθφο ζπλεξγάηεο - ζχκβνπινο ηεο παγθνζκίνπ ηξαπέδεο γηα ηελ
ηζηκεληνβηνκεραλία. Οη εθηηκήζεηο ηεο A.F. είλαη φιεο εθθξαζκέλεο ζε δνιάξηα
ΖΠΑ, φπσο γίλεηαη ζηηο δηεζλείο αγνξαπσιεζίεο. Με φιεο ηηο απνδεθηέο κεζφδνπο
εθηίκεζεο νη δέζκεο εθηηκήζεσλ ηεο A.F. γηα ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ
μεπεξλνχλ ην 1 δηζ. δνι. κε κέζν φξν 1,12 δηζ. θαη κε αλψηεξν πξνζδνθψκελν
ηίκεκα άλσ ηνπ 1,5 δηζ. δνι.. Οη ζπληεξεηηθέο απηέο εθηηκήζεηο εθθξαζκέλεο ζε
δξαρκέο (κε USDI=190 δξρ.), θαη γηα ην 70% ησλ κεηνρψλ ηνπ Οκίινπ είλαη 150 δηζ.
δξρ. θαηά κέζν φξν θαη κε εχινγεο πξνζδνθίεο κέρξη θαη 204 δηζ. δξρ..
ηε Morgan Stanley ν ΟΑΔ αλέζεζε ηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ
ηεο ΑΓΔΣ. Οη εθηηκήζεηο ηεο M.S., πνπ εηέζεζαλ ππφςε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο,
θαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ αηεθκεξίσηεο. Πξνζδηνξίδνπλ ην πξνζδνθψκελν ηίκεκα γηα
ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηνπ Οκίινπ ζε 140 δηζ. δξρ. (θαηά κέζν φξν) θαη γηα ην 70%
πξνζδηνξίδνπλ δέζκε 90-112 δηζ. δξρ..
Οη εθηηκήζεηο πνπ έγηλαλ ή πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ M.S. έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα
ηελ ηειηθή έθβαζε ηεο αγνξαπσιεζίαο. Ζ M.S. δηεκφξθσζε ΓΔΜΖ
ΠΡΟΓΟΚΗΧΝ ΚΑΣΧΣΔΡΖ απφ απηήλ ηεο A.F. θαηά 30-100 δηζ. δξρ. πεξίπνπ. Οη
ρακειέο απηέο πξνζδνθίεο πξνζδηφξηζαλ θαη ρακειέο αξρηθέο πξνζθνξέο. Απηή ε
εθθίλεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ νπζηαζηηθφ απνθιεηζκφ αληαγσληζηψλ, πξνδίθαζαλ
ην απνηέιεζκα θαη σο πξνο ην ηίκεκα, αιιά θαη σο πξνο ηνλ πιεηνδφηε.

Οη εθηηκήζεηο, πνπ ε M.S. ρξεζηκνπνίεζε, ήηαλ θαηά θαλφλα ρακειέο θαη
πξνέξρνληαλ απφ επηιεθηηθή ρξήζε ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ. πνηεο κεζφδνπο θαη
αλ ρξεζηκνπνίεζε, ε δέζκε ηηκψλ πνπ δηακφξθσζε ππνιείπεηαη ηεο αληίζηνηρεο
δέζκεο ηεο A.F. θαηά εθαηνληάδεο εθαηνκ. δνιάξηα.
Δπζχλε ηεξάζηηα ζην ζέκα ησλ εθηηκήζεσλ έρεη ν ΟΑΔ, πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ
ζηνηρεία πην έγθπξα θαη πιένλ θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ απφ απηά, ηα νπνία ε
M.S. παξνπζίαζε ζην Γ.. ηνπ ΟΑΔ θαη ζηνπο Τπνπξγνχο. Ζ κειέηε ηεο A.F., πνπ
αλεηέζε απφ ηνλ ΟΑΔ θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ ΟΑΔ, αγλνήζεθε ζπζηεκαηηθά ηφζν
απφ ην ζχκβνπιν M.S., φζν θαη θπξίσο απφ ηνλ ΟΑΔ, πνπ ηελ είρε αλαζέζεη ζηελ
A.F.
Ο OAE νπδέπνηε θαίλεηαη λα εδήηεζε εμεγήζεηο γηα ηηο δηαθνξέο ησλ εθηηκήζεσλ
θαη ε M.S., φηαλ πεξηπησζηαθά αλαθεξφηαλ ζηελ A.F., ππνβάζκηδε ηα ζπκπεξάζκαηά
ηεο κε επηρεηξήκαηα αλνξζφδνμα ή αθειή.
Δμ άιινπ, ηα ζηνηρεία ησλ κειεηψλ ηεο M.S. (αλ ηέηνηεο κειέηεο έγηλαλ πξαγκαηηθά)
νπδέπνηε θαίλεηαη λα ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν θαη αμηνιφγεζε απφ θαηαξηηζκέλνπο
θαη έκπεηξνπο επηζηήκνλεο. Γη' απηφ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο M.S., αλ θαη
πξνήξρνλην απφ ζηνηρεία ηεο ΑΓΔΣ, νπδέπνηε ειέγρζεζαλ απφ ηα ίδηα ηα ζηειέρε
ηεο ΑΓΔΣ ή ηνπ ΟΑΔ.
Παξάδεηγκα επηιεθηηθήο ρξήζεο ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ εθ κέξνπο ηεο M.S. είλαη ε
πεξίπησζε ηεο Valenciana. Με εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ηεο ηειεπηαίαο κε USD
220/ΣΔΠΗ ε πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ έγηλε κε USD 145/ΣΔΠΗ. Μφλν απφ απηήλ ηε
ζχγθξηζε πξνθχπηεη δεκία ηνπ ΟΑΔ δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 60 δηζ. δξρ.
Ζ έιιεηςε θάζε δπλαηφηεηαο αληαγσληζκνχ ήηαλ γλσζηή ηφζν ζηελ M.S. φζν θαη
ζηνλ ΟΑΔ. Δπίζεο ε M.S. θαηέζηεζε θνηλσλνχο ησλ αλεζπρηψλ ηεο ηφζν ηε
Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή, φζν θαη ηνλ ίδην ηνλ Πξσζππνπξγφ αθφκε θαη γξαπηψο ηελ
6/12/1991. Ο ίδηνο, φκσο, ν Πξσζππνπξγφο ελέθξηλε ηελ παξσδία δηαγσληζκνχ, πνπ
επέβαιιε ε ΔΣΔ θαη επηβεβαίσζε ηελ έγθξηζή ηνπ κε παξέκβαζε ηεο θ. Ξαθά πξνο
ηελ M.S. (βιέπε επηζηνιή M.S. πξνο ΟΑΔ 18.12.91).
Σν θφζηνο ηεο παξέκβαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ κε ηελ αλνρή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
ΟΑΔ θαη ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Βηνκεραλίαο
Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο, θφζηνο, γηα ην νπνίν επζχλνληαη νη αλσηέξσ, αλέξρεηαη,
φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, ζηα 50 δηζ. δξρ. ηνπιάρηζηνλ.
Σν ηίκεκα ησλ 124 δηζ. δξρ., πνπ θαηεβιήζε απφ ηελ CAL-NAT γηα ην 70% ησλ
κεηνρψλ ηνπ ΟΑΔ, ππνιείπεηαη ελφο εχινγνπ θαη αληαγσληζηηθνχ ηηκήκαηνο, δηφηη ε
έιιεηςε αληαγσληζκνχ δελ επέηξεςε ζηνπο ΑΓΟΡΑΣΔ θαη ζηνλ ΠΧΛΖΣΖ λα
αλαδείμνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ νκίινπ ζσξεία
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ εκπεξηέρνληαη ζηηο εθηηκήζεηο ηεο
A.F. θαη άιια δελ εκπεξηέρνληαη, σο κε δπλάκελα λα απνηηκεζνχλ.
Οη ζπλέπεηεο ηεο ζηεκέλεο αγνξαπσιεζίαο εθηηκψληαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ ηέσο
Πξφεδξν ηεο ΑΓΔΣ (θαη λπλ Πξφεδξν ηεο CAL-NAT) Παληζαβφιηα. Καηά ηελ
έλνξθε θαηάζεζή ηνπ ελψπηνλ θιηκαθίνπ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ζηε Ρψκε,
αλέθεξε φηη κφλν ην γξάκκα ηεο ITALCΔMENTI (ρσξίο δεζκεπηηθή πξνζθνξά) ηνλ
αλάγθαζε λα αλεβάζεη ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα θαηά 10 δηζ. δξρ. (ζει. 22 ηεο
θαηάζεζεο). Απνθαιππηηθή είλαη φκσο θαη ε επθνιία, κε ηελ νπνία ν θ. Παληζαβφιηα
εθθξάδεη ηε ζίγνπξε γλψκε ηνπ, φηη ε επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξνχζε λα
εμαζθαιίζεη πςειφηεξν ηίκεκα. Πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ έλαλ επηρεηξεκαηία
θαηαλαισηή, ην ΚΑΡΣΔΛ "θάλνπλ φινη καδί ζπκκαρία νδεγνχκελνη αθφκε θαη ζην
λα πιεξψζνπλ αζηξνλνκηθά πνζά" (θαηάζεζε ζει. 62).
Με ηα ήδε εθηηκεζέληα πάγηα θαη άπια ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ, κηα εχινγε θαη εθηθηή
ηηκή (αληαγσληζηηθή) θαηά ηελ A.F. ζα δηακνξθσλφηαλ πνιχ άλσ ηνπ ελφο δηζεθ.

δνιαξίσλ, κέρξη θαη 1,54 δηζ. δνιάξηα. ' απηήλ ηελ εθηίκεζε ηεο A.F. δελ
πεξηιακβάλνληαη άπια ζηνηρεία, φπσο:
- Σερλνινγία ελζσκαησκέλε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο.
- Σερλνγλσζία ελζσκαησκέλε ζην πξνζσπηθφ ηεο.
- Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
- Ζ αθζνλία, άξηζηε πνηφηεηα θαη άκεζε πξφζβαζε ησλ πξψησλ πιψλ.
- Ζ κνλαδηθή ζηελ Μεζφγεην ρσξνηαμηθή θαη πνηνηηθή ππνδνκή ησλ κεηαθνξψλ ηεο.
- Ζ άξηζηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ θέληξσλ δηαλνκήο.
- Ο πιήξεο εμνπιηζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο R θαη D ζηελ ΑΓΔΣ θαη ζε
ζπγαηξηθέο ηεο.
- Σα ήδε απνθηεζέληα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΟΚ θαη ηηο ΖΠΑ.
- Ζ ηερληθή δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ΟΗΑΓΖΠΟΣΔ πνηφηεηαο ηζηκέληνπ θαη
ηζηκέλησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ.
- Ζ ηερλνινγηθή αλεμαξηεζία (Γελ θαηαβάιιεη Royalties).
- ήκεξα πξέπεη λα ζεσξείηαη αδχλαηε ε δεκηνπξγία ελφο ζπγθξνηήκαηνο ζαλ απηνχ
ηεο ΑΓΔΣ ζε νηνδήπνηε ζεκείν ηεο Δπξψπεο.
Σειηθά απφ ηα ζηνηρεία θαη ηηο ζπγθξίζεηο θαη ηηο αλαιχζεηο, πνπ παξαηίζεληαη
αλαιπηηθά ζηα παξαξηήκαηα 1, 2 θαη 3, πξνθχπηεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα πσο απφ
ηελ πψιεζε ηεο ΑΓΔΣ ν Έιιελαο θνξνινγνχκελνο δεκηψζεθε αλακθηζβήηεηα θαηά
50 έσο 70 δηζεθαηνκκχξηα δξρ. ηνπιάρηζηνλ ππφ ηε ζηελή "νηθνλνκηθή" έλλνηα θαη
ππέζηε αθφκε κεγαιχηεξε δεκηά, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ
Οκίινπ ζηελ Δζληθή Οηθνλνκία.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΓΔΝΗΚΑ
Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ρξνλνβφξν, πνιχπινθν θαη
πνιπδηάζηαην εγρείξεκα. Δίλαη δε ην εγρείξεκα απηφ ηδηαίηεξα δχζθνιν φηαλ
αλαθεξφκαζηε ζε κία επηρείξεζε ηνπ κεγέζνπο θαη κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη
πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ν ΟΜΗΛΟ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ". Γη' απηφ ζε
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη πξαθηηθή δελ βαζίδεηαη ζε θάπνηα
κνλαδηθή κέζνδν, αιιά ζε πνιιέο παξάιιειεο πξνζεγγίζεηο πξνο ηελ πξαγκαηηθή
αμία κηαο επηρείξεζεο.
ηελ απνηίκεζε κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλνληαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππεηζέξρνληαη φκσο θαη αζηάζκεηνη παξάγνληεο θαη
κειινληηθέο πξνζδνθίεο.
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, σο αληηθείκελν εθηίκεζεο, είλαη ηα πιένλ πξνζηηά
απφ πιεπξάο κεζφδσλ. Δπηδέρνληαη φκσο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, νη επηθξαηέζηεξεο
ησλ νπνίσλ είλαη "ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο" θαη ε "εχινγε ηξέρνπζα αμία". (Fair
Market value).
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη δπζθνιφηεξν λα απνηηκεζνχλ. αλ ηέηνηα
αλαθέξνληαη ζπρλά ηα εμήο: θήκε ηεο επηρείξεζεο, πνηφηεηα θαη ζπλέρεηα ηεο
Γηνίθεζεο, κεξίδην αγνξάο (θπξίσο ζε νκάδεο νιηγνπσιηαθήο ή κνλνπσιηαθήο
δνκήο), ε ηερλνινγία θαη ηερλνγλσζία ελζσκαησκέλεο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ζην πξνζσπηθφ, ε δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ηεο επηρείξεζεο ζηα
ζηξαηεγηθά ζρέδηα ηνπ αγνξαζηή, ε δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ηεο επηρείξεζεο ζε
αληαγσληζηηθέο αγνξέο θ.ι.π.

Σειηθά, ε αμία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη θαη απφ παξάγνληεο εμσγελείο (π.ρ.
δηεζλείο ζπγθπξίεο) αιιά θαη απφ κειινληηθέο εμειίμεηο ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα
πξνβιεθζνχλ.
Αλ ν πσιεηήο δελ θξνληίζεη λα εμαζθαιίζεη έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ
ππνςήθησλ αγνξαζηψλ, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζα
ππνβαζκηζζεί θαη ζα πεξηνξηζζεί ζηελ θαηαβνιή θιάζκαηνο κφλνλ ηεο πξαγκαηηθήο
αμίαο, πνπ ίζσο ππνιείπεηαη αθφκε θαη απηήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ηεο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο έιιεηςεο αληαγσληζκνχ θάζε άιιν ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο
επηρείξεζεο ζα ππνβαζκηζζεί, αλ δελ εθκεδεληζζεί ηειείσο.
Γερφκελνη, ινηπφλ, φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη απιή θαη γεληθά απνδεθηή "κέζνδνο
απνηίκεζεο", πξνρσξνχκε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κειεηψλ απνηίκεζεο πνπ είρε ζηε
δηάζεζή ηνπ ν ΟΑΔ (πνπ σο πσιεηήο είλαη θαη ν άκεζα ελδηαθεξφκελνο).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ κειεηψλ γίλεηαη κε θξηηήξηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ
θαιιίηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ πσιεηή, δει. ηνλ ΟΑΔ, θαη θαη'
επέθηαζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
- ηελ αλάδεημε θξίζηκσλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ
- ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο
- ηελ επαγγεικαηηθή ζσζηή πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ
- ην βάζνο ηεο έξεπλαο
- ηελ εμαληιεηηθή ή φρη εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ
- θαη ηηο ηπρφλ παξαιείςεηο (εθνχζηεο ή αθνχζηεο) νπζησδψλ δεδνκέλσλ.
πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 2 κειεηψλ απνηίκεζεο
ηε δηάζεζε ηνπ ΟΑΔ θαη ηεο Κπβέξλεζεο ππάξρνπλ νη κειέηεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο
ηεο ΑΓΔΣ απφ ηελ ALPHA FINANCE (A.F.) θαη ηελ M.S.. Πξνεγνχκελεο
εθηηκήζεηο, φπσο ηεο Citibank θαη ηεο ΔΣΔΒΑ/FIRST BOSTON, έγηλαλ ζηα πιαίζηα
κηαο γεληθήο εθηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΑΔ, αιιά δελ είραλ ζρέζε
κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πψιεζεο.
Οη δχν κειέηεο απνηίκεζεο ηεο ΑΓΔΣ, πνπ ήηαλ ζε γλψζε ηνπ ΟΑΔ θαη ηεο
Κπβέξλεζεο, παξνπζηάδνπλ αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.
ALPHA FINANCE
Ζ πξψηε ρξνληθά κειέηε ηεο ALPHA FINANCE, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Sammuel
Montagy ICAP HELLAS, ηελ Ernst young, θαη ηνπ Hussein Mustala, παξαδφζεθε
ζηνλ ΟΑΔ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1991. Δίλαη ε πην πιήξεο θαη ε θαιχηεξα ηεθκεξησκέλε
απφ ηηο δχν.
πλνπηηθά, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ALPHA FINANCE είλαη:
1. Με βάζε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία ε ΑΓΔΣ απνηηκάηαη δειαδή 1,1 έσο 1,2
δηζ. δνιάξηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε 230 δνι. αλά εηήζην παξαγσγηθφ ηφλλν ηζηκέληνπ
(Σ.Δ.Π.Η.).
2. Γηα ηα δχν εξγνζηάζηα ηεο ΑΓΔΣ ε A.F. εθηηκά φηη ε ηηκή αληηθαηάζηαζήο ηνπο
είλαη 981-1,102 εθαηνκ. δνιάξηα, ελψ ε παξνχζα αμία ηνπ είλαη 551 εθαη. δνι. ΖΠΑ.
Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη:
"Οη εθηηκήζεηο απηέο είλαη ζπληεξεηηθέο θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο
αμίεο γεο, απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο, πξψηεο χιεο θ.ι.π.". Καη επί πιένλ.
Αθφκε ζεκαληηθφηεξν, δελ αμηνινγνχλ πνηνηηθά ηε δπζθνιία ρσξνζέηεζεο θαη
αδεηνδφηεζεο ιεηηνπξγίαο, πνπ ηζρχνπλ γηα λέεο ηζηκεληνβηνκεραλίεο, θαζψο θαη ην
ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ζα επηδείμεη έλα πηζαλφο επελδπηήο ζηελ ΑΓΔΣ" (ζει.
18, A.F.).
3. Αμηνινγψληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ERNST & YOUNG, ε ALPHA FINANCE
θαηαιήγεη ζε κηα αλαπξνζαξκνζκέλε θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηεο ηάμεο ησλ 73 έσο

96 δηζ. δξρ., δειαδή 470 - 619 εθαη. δνιάξηα, γεγνλφο φκσο πνπ, φπσο ηνλίδεη (βι.
ζει. 20 ηεο A.F.), δελ είλαη ελδεηθηηθή ηεο "αμίαο" ηεο εηαηξείαο, αιιά απεηθνλίδεη
θαιχηεξα ηε ινγηζηηθή ηεο επηαμία.
4. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ θαη κε βάζε αηζηφδνμεο
παξαδνρέο, γηα ηελ ALPHA FINANCE, ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ησλ
πξνεμνθιεκέλσλ ρξεκαηνξνψλ ε παξνχζα αμία ηεο ΑΓΔΣ απφ κηα ειάρηζηε, 945 εθ.
δνιάξηα, έσο κηα κέγηζηε ηηκή 1.147 εθ. δνιάξηα (ει. 23 A.F.). Ζ κέζνδνο ζηελ
πξάμε απνηειεί ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ πεληαεηία
1991 - 95.
πγθεθξηκέλα πξνβιέπεη πξνζέγγηζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζηελ
ειιεληθή αγνξά κε ηελ ηηκή ζηελ επξσπατθή κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο. Γελ ιακβάλεη
ππφςε ηεο φηη:
1. Πξνσζείηαη κε βάζε ηελ ΔΟΚηθή λνκνζεζία ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο
ηνπ ηζηκέληνπ.
2. Απμάλεη ε δήηεζε γηα ηζηκέλην ιφγσ ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηα
πιαίζηα ηνπ παθέηνπ Dellor ΗΗ, θπξίσο ζηε Νφηηα Δπξψπε.
5. Υξεζηκνπνηψληαο ηε δηεζλψο παξαδεθηή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ
ηζηκεληνβηνκεραληψλ κε βάζε ηελ εηήζηα παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζε ηφλλνπο
ηζηκέληνπ PORTLAND, ε A.F. θαηαιήγεη ζε κηα αμία ηεο ηάμεο ησλ 800 έσο 900
εθαη. δνιάξηα. Δλψ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαγκαηηθή ΣΔΠΗ, ε αμία απηή
αλέξρεηαη ζε 1050 - 1170 εθαη. δνιάξηα.
Καηαιήγνληαο, ε A.F. ηνλίδεη φηη ην ηίκεκα πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη έλαο
ζηξαηεγηθφο επελδπηήο γηα ηελ ΑΓΔΣ ππεξβαίλεη φια ηα πνζά, πνπ πξνέθπςαλ απφ
απηέο ηηο εθηηκήζεηο (πνπ έθαλε ε ίδηα ε A.F.) δηφηη ν πσιεηήο πξέπεη λα απαηηήζεη
απφ ηνλ αγνξαζηή Premium (ππεξηέξεκα) ιφγσ
1. ζπαληφηεηαο, πνπ νθείιεηαη ζηε δπζθνιία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο λέσλ
εξγνζηαζίσλ ηζηκέληνπ,
2. κεγέζνπο θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ΑΓΔΣ θαη
3. ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ΑΓΔΣ γηα
θάπνηνλ ζηξαηεγηθφ επελδπηή.
Σν ππεξηίκεκα απηφ εθηηκάηαη φηη είλαη ινγηθφ λα θζάλεη ην 20% - 40% ηεο αμίαο,
θαηά ηελ A.F. (ζει. 25).
Με βάζε ηε κέζνδν απηή, ε πηζαλή ηηκή ηεο αγνξαπσιεζίαο γηα ην 100% ηεο ΑΓΔΣ
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα 1269 θαη 1481 εθαη. δνιάξηα, αθνχ ε εχινγε αμία ηεο
εηαηξείαο ρσξίο ην premium βξίζθεηαη κεηαμχ 945 εθ. δνιαξίσλ (DCF Μέζνδνο) θαη
1170 (Μέζνδνο ζηεξηγκέλε ζηε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο) θαη ζπλεπψο ε
κέζε αμία ρσξίο premium είλαη 1058 εθ. δνιάξηα. (Βιέπε A.F. ζει. 25).
MORGAN STANLEY
Απφ ηηο καξηπξίεο πνπ αθνχζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο, φζν θαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ εηέζεζαλ ππφςε ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, θαηέζηε αδχλαην λα εληνπίζνπκε ηε ζπκβνιή ηεο M.S. ζε
νηαδήπνηε ζνβαξή θαη αμηφπηζηε πξνζπάζεηά ηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε ηεο
(ΟΑΔ) ζε θάπνην ξεαιηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ αμία ηνπ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ
ηνπ ΟΑΔ.
Δπίζεο, απφ ηηο εηζεγήζεηο ηεο M.S. δελ δηαθξίλακε θακία θαζνδήγεζε ηνπ ΟΑΔ ζε
ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ηεο πψιεζεο.
Οη "εθηεηακέλεο κειέηεο" ηεο γηα ηηο πξνεμνθιεκέλεο ρξεκαηηθέο ξνέο πνπ αλαθέξεη
ζηελ επηζηνιή ηεο ζηνλ θ. Μάλν δελ αλεπξέζεζαλ, παξά ηελ επίκνλε πξνζπάζεηά
καο. Οη αλαθνξέο ηεο ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Α.Α.Α. θαίλεηαη λα γίλνληαη κφλν θαη κφλν

γηα λα ζηεξίμεη ην ππνβαζκηζκέλν ηίκεκα, ζην νπνίν νη δηαβιεηέο δηαδηθαζίεο
"δηαγσληζκνχ" θαηέιεμαλ.
Οη ελδεηθηηθέο αμίεο παξεκθεξψλ δηεζλψλ αγνξαπσιεζηψλ ζηεξνχληαη ηεθκεξίσζεο
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ M.S. φρη επνηθνδνκεηηθά. Καηά ηελ άπνςή καο, πνπ
ηεθκεξηψλνπκε αλαιπηηθά, νη ηηκέο ΣΔΠΗ φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ M.S., δελ
βνήζεζαλ ηελ αληηθεηκεληθή θξίζε ηνπ πειάηνπ ΟΑΔ.
εκεηψλεηαη φκσο φηη -αληίζεηα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο M.S.- έζεζε ππφςε ηεο
δηνίθεζεο ηεο ΑΓΔΣ ηα ζελάξηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ ρξεκαηηθψλ
ξνψλ ηεο ΑΓΔΣ ν θ. . ηαπξίδεο θαηέζεζε ελφξθσο ζηελ Δπηηξνπή φηη νπδέπνηε ηα
είδε θαη θαηά ζπλέπεηα ηα αγλνεί πιήξσο.
Ζ M.S. αγλφεζε, ή ζπζηεκαηηθά ππνβάζκηζε, ηελ αμία ησλ εηζεγήζεσλ θαη
εθηηκήζεσλ ηεο A.F. πνπ πξνέθπςαλ απφ νινθιεξσκέλε αλάζεζε έξγνπ, ελψ
ζηεξίρζεθε ππέξκεηξα ζηηο εθηηκήζεηο ηεο Α.Α.Α. πνπ είραλ κνλνζήκαλην ζθνπφ.
Τπέπεζε ε M.S. επίζεο ζε ζνβαξφηαην αηφπεκα, πηνζεηψληαο θαη πξνβάιινληαο ηελ
άπνςε φηη νη απνηηκήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα. Σέινο, ελψ νη αμίεο
ηεο A.F. έθζαλαλ ηα 1481 εθ. δνιάξηα ΖΠΑ, νη αλψηαηεο εθηηκήζεηο ηεο M.S.
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο ζηνλ ΟΑΔ έθζαλε ηα 168 δηζ. δξρ. ή 842 εθαη.
δνιάξηα ΖΠΑ.
(ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΣΑΙ ΠΙΝΑΚΑ)
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ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΒΑΗΜΔΝΔ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
Ζ ρξήζε ηεο ΣΔΠΗ άιισλ ηζηκεληνβηνκεραληψλ πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθά.
Οη ηζηκεληνβηνκεραλίεο απφ ηε θχζε ηνπο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο κεηαμχ
ηνπο φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ νξγάλσζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη
ηεο γεληθφηεξεο ππνδνκήο ηνπο (αγνξά, ηερλνινγία, ζέζε θ.ι.π.). Απηφ ηηο θαζηζηά
αλφκνηεο θαη κε ζπγθξίζηκεο επηρεηξήζεηο. Ζ κέζνδνο απηή θηλδπλεχεη λα είλαη κία
ηζνπεδσηηθή ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε, πνπ αγλνεί ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνο πψιεζε εηαηξείαο θαη ην κηθξφ -θαη καθξννηθνλνκηθφ- πεξηβάιινλ πνπ
ιεηηνπξγεί.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, αμηνινγψληαο ηηο πξφζθαηεο πσιήζεηο ζηνλ επξσπατθφ
ρψξν, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ΑΓΔΣ έπξεπε λα πξνζειθχζεη πξνζθνξά
ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ηεο επηηεπρζείζεο.
Δπεηδή φκσο ε M.S. ρξεζηκνπνηεί ηέηνηα ζηνηρεία ρσξίο ηεθκεξίσζε, παξνπζηάδνπκε
ελδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο 2: αληίζηνηρεο αγνξαπσιεζίεο ηεο ίδηαο
πεξίπνπ ρξνληθήο πεξηφδνπ. Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ηελ θαηψηαηε ηηκή
πξνζέιθπζε ε CEMENTIR ($190/ΣΔΠΗ) θαη αλψηαηε ε VALENCIANA
($480/ΣΔΠΗ). Δλδηάκεζα παξαζέηνπκε ηελ AUXIALAR de la Construssion
($292/ΣΔΠΗ) θαη ηελ CCBM ($221/typ).
Σηο δχν αθξαίεο πεξηπηψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ έθζεζε ηεο M.S., είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα ζρνιηάζνπκε γηα παξαπέξα ηεθκεξίσζε ησλ επηρεηξεκάησλ καο.
VALENCIANA
Δκθαλίδεηαη απφ ηελ M.S. λα έρεη εηήζηα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα πεξί ηα 6 εθαη.
ηφλλνπο ηζηκέληνπ ελψ ην CEMBUREAU Directory αλαθέξεη κφλν 3,52 εθαη.

ηφλλνπο αθελφο θαη αθεηέξνπ φηη πνπιήζεθε ην 32% ηνπ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ, ελψ
ζχκθσλα κε ην έγθπξν Internasional Cement Review ην 74,1%.
Έηζη ε M.S. εκθαλίδεη ηελ ηηκή πψιεζεο πεξίπνπ 220$ αλά ΣΔΠΗ έλαληη ηνπ 489$
αλά ΣΔΠΗ πνπ ππνινγίδνπκε βάζεη δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ.
Αλεμάξηεηα απφ ηα εξσηεκαηηθά πνπ αθήλνπλ αλνηθηά νη εθηηκήζεηο ηεο M.S.,
κπνξνχκε λα δερζνχκε (ππνζεηηθά) ηα USD 220/ΣΔΠΗ.
Ζ M.S. φκσο, κε δπλάκελε λα εμεγήζεη νχηε απηήλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ USD
220/ΣΔΠΗ ηεο VALENCIANA θαη ησλ USD 145/ΣΔΠΗ ηνπ Ζξαθιή, θαηαθεχγεη ζε
επηρεηξήκαηα ηνπιάρηζηνλ αθειή, δει. ζηελ απμεκέλε ζπγθπξηαθή δήηεζε ηζηκέληνπ
ζηελ Ηζπαλία.
Γελ αλαθέξεη ε M.S, φπσο φθεηιε, φηη ε ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", σο εμαγσγηθή θαη
αληαγσληζηηθή επηρείξεζε, σθειείηαη θαη απφ ηελ αχμεζε δήηεζεο ηζηκέληνπ ζηελ
Ηζπαλία, φζν πεξίπνπ θαη ε
VALENCIANA. Δπηπιένλ φκσο ε ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" σθειείηαη θαη απφ ηελ
αχμεζε δήηεζεο ηζηκέληνπ ζε φιν ηνλ θφζκν, πξάγκα ακθίβνιν γηα ηελ
VALENCIANA.
Με νπνηαδήπνηε άιια θξηηήξηα θαη αλ ζπγθξηζνχλ νη δχν εηαηξείεο, είλαη
αλαπφθεπθην λα ζπκπεξάλνπκε πσο ε ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηήζεη κία θαιχηεξε ηηκή απφ ηα USD 220/ΣΔΠΗ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε
VALENCIANA (θαηά ηελ M.S.).
CEMENTIR
Απφ ηα επίζεο δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε CEMENTIR πσιήζεθε πξνο
190$ αλά ΣΔΠΗ. Ζ M.S κεηψλεη θαηά παξάδνμν ηξφπν ηελ ηηκή απηή ζηα 140$ αλά
ΣΔΠΗ.
Ζ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" φκσο είλαη αζχγθξηηα αλψηεξε ηεο CEMENTIR δηφηη:
- Οη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο CEMENTIR ήηαλ δεκηνγφλεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ
ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο.
- Οη ζπγαηξηθέο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" παξνπζηάδνπλ κία ζαπκαζηή θεξδνθνξία,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο.
- Ζ ηερλνινγία ηεο Cementir είλαη απνθιεηζηηθά πεπαιαησκέλε, ελεξγνβφξα θαη ε
παξαγσγή ηεο είλαη επηπιένλ θαηαθεξκαηηζκέλε ζε κηθξνχο αληηνηθνλνκηθνχο
θνχξλνπο.
- Ζ παξαγσγηθή κεραλή ηεο ΑΓΔΣ είλαη κνληέξλα, κηθξήο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο θαη θαηαλεκεκέλε ζε νξζνινγηθέο κνλάδεο παξαγσγήο.
Απφ ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε αμία ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε ηεο Cementir θαη πξνθαιεί εληχπσζε πνπ δελ
επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Μ.S.
(ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΣΑΙ ΠΙΝΑΚΑ)
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ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΓΟΡΑΠΧΛΖΗΔ
ηε δηεζλή πξαθηηθή επηθξαηεί ζαθέζηαηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
θαηεγνξίεο επελδπηψλ:

α. ε επελδπηέο πνπ απνβιέπνπλ απιψο ή θπξίσο ζηελ θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο
θαη ζηα κεξίζκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε φρη κφλν ην παξειζφλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά
θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο (ζεζκηθνί αγνξαζηέο, κηθξνκέηνρνη).
β. ε επελδπηέο πνπ απνβιέπνπλ ζηνλ έιεγρν κηαο επηρείξεζεο. Οη ηειεπηαίνη
απνδίδνπλ κεγάιε αμία ζ' απηφλ ηνχην ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ
ηελ παξειζνχζα θαη παξνχζα θεξδνθνξία ηεο.
Μεηαμχ απηψλ είλαη νη επελδπηέο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ έληαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
(θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) ηεο πξνο αγνξά επηρείξεζεο ζηα δηθά ηνπο
επηρεηξεζηαθά (corporate) ζρέδηα θαη πξνγξακκαηηζκνχο.
Γη' απηφ, φηαλ δηαθηλνχληαη είηε κέζσ Υξεκαηηζηεξίνπ είηε κέζσ Σξαπεδψλ
(Investment Banks) παθέηα κεηνρψλ πνπ εκπεξηέρνπλ ην δηθαίσκα ειέγρνπ κηαο
επηρείξεζεο, ηφηε δηακνξθψλνληαη ηηκέο κεηνρψλ ηειείσο άζρεηεο κε ηηο ηξέρνπζεο
ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο. Δίλαη δε δηεζλψο παξαδεθηφ φηη ηα παθέηα κεηνρψλ πνπ
εκπεξηέρνπλ δηθαίσκα ειέγρνπ (Controling interest) απαηηνχλ θαη επηηπγράλνπλ
premium (ππεξαμία) πάλσ απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο.
Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ην premium απηφ δηαθνξνπνηείηαη αληηζηξφθσο αλάινγα κε
ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ. Έηζη, εάλ ν έιεγρνο κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε
ηελ αγνξά ελφο παθέηνπ ειέγρνπ πνπ πεξηέρεη ην 30% ησλ κεηνρψλ, απηφ ην παθέην
ζα πεηχρεη premium αλά κεηνρή κεγαιχηεξν απφ φ,ηη έλα αληίζηνηρν "παθέην
ειέγρνπ" πνπ πεξηέρεη ην 60% ησλ κεηνρψλ.
Αμία κεηνρήο
Δκπεξηέρνπζα
premium ειέγρνπ
(ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΣΑΙ ΠΙΝΑΚΑ)
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε πξνζπάζεηα πψιεζεο ηνπ 70% ησλ κεηνρψλ ηνπ
ΟΑΔ ζε έλα κφλν επελδπηή θαη ππφ αζθπθηηθά ρξνληθά πεξηζψξηα κείσζε ην
premium πέξαλ ηνπ δένληνο (βιέπε θαη ζρεηηθή εηζήγεζε A.F. ζει. 9). Ο ΟΑΔ
απνπνηήζεθε νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα είζπξαμεο premium Διέγρνπ.
Ζ πψιεζε φκσο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" έπαζρε, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΟΑΔ, θαη απφ
ηελ εθθξεκνχζα δηθαζηηθή πξνζπάζεηα αθχξσζεο ησλ κεηνρψλ ηνπ πνπ πξνήιζαλ
απφ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
Έηζη, ε κελ ΔΣΔ κε ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηεο κε ηελ Calcestruzzi ζηέξεζε απφ ηνλ
ΟΑΔ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο εθιακβαλνκέλεο σο ηδηνθηεζηαθήο αζθάιεηαο απφ
θάζε άιιν ελδηαθεξφκελν, ν δε ΟΑΔ ζηεξήζεθε ν ίδηνο ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο
ηέηνηνπ premium αζθαιείαο.
Λφγσ έιιεηςεο αληαγσληζκνχ, ε CAL - NAT ζηνλ δηαγσληζκφ θαηέβαιε γηα ηηο
κεηνρέο πνπ αγφξαζε ην ππνδεέζηεξν ηίκεκα. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ". Ζ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
πσιήζεθε 652 εθαη. δνιάξηα (ή 124 δηζ. δξρ. Φεβξνπάξηνο ' 92), πνπ ηζνδπλακεί ζε
αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ κε 934 εθαηνκ. δνιάξηα (ή 177,6 δηζ. δξρ. ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ ' 92, ην 1 $ = 190 δξρ.).
Άξα, ζηεξηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ηεο αμίαο, φηαλ
πεξηιακβάλεηαη premium, ε δεκία κε βάζε ηε κειέηε ηεο A.F. ηνπ ΟΑΔ απφ ηελ
πψιεζε ηνπ 69,8% ησλ κεηνρψλ εθηείλεηαη απφ 234 έσο 382 εθαηνκ. δνιάξηα (ή 44,6
- 73 δηζ. δξρ.)
Σν 50% ηεο αλσηέξσ δεκηάο ηνπ ΟΑΔ (θαη ηνπ Γεκνζίνπ) απνηειεί άκεζε σθέιεηα
ηεο Calcestruzzi. Ζ Calcestruzzi φκσο σθειήζεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη απέθηεζε

ηνλ έιεγρν ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ρσξίο ε ίδηα λα θαηαβάιεη premium Διέγρνπ.
Δηδηθά, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ηακεηαθφ θφζηνο ηεο Calcestruzzi πεξηιακβάλεη
κφλν ην 26% ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" πνπ ίδηα ζπλεηζθέξεη ζηελ CAL NAT.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Ζ Πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, απνηεινχκελε απφ ηνπο Βνπιεπηέο θ.θ.
Υξήζην Αλησλίνπ, Κσλζηαληίλν Γεσξγνιηφ, Γεψξγην Καιφ, Αλαζηάζην Καξακάξην,
ηέθαλν Κπξηαδφπνπιν, Ησάλλε Λακπξφπνπιν, Υξήζην Μαξθνγηαλλάθε, Βαζίιεην
Μπεθίξε, Σξηαληάθπιιν Μπέιιν, Διεπζέξην Παπαγεσξγφπνπιν, Ησάλλε
Παπαδεκφπνπιν, Γεψξγην αιαγθνχδε θαη Ησάλλε Σξαγάθε ηνπ Κφκκαηνο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (έγγξαθα θαη
καξηπξηθέο θαηαζέζεηο), θαηέιεμε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:
Α. ΗΣΟΡΗΚΟ
Σν 1983, κε ηελ ππνβνιή κελχζεσο εθ κέξνπο ηνπ ΤΠΔΘΟ (δηα ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηνπ) θαηά ηεο επί ζεηξά εηψλ δηνηθήζεσο ηεο εηαηξείαο γηα πνηληθά
αδηθήκαηα (απάηε, πιαζηνγξαθία, ιαζξαία εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο, απηζηία θ.ιπ), ε
ηφηε Γηνίθεζε παξαηηείηαη.
Λφγσ ηεο απεπζείαο ελέξγεηαο ηνπ ΤΠΔΘΟ θαη ηεο αδξάλεηαο ησλ κεηφρσλ,
ηδηαηηέξσο εθείλνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε ηφηε Γηνίθεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ",
αλεμαξηήησο ησλ "ηζηνξηθψλ" θαηαβνιψλ ηεο, ζηεξηδφηαλ ζηε βνχιεζε ησλ
κεηφρσλ, θπξηφηεξνο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε ΔΘληθή Σξάπεδα, ε νπνία αλήθε επζέσο ζην
δεκφζην ηνκέα. Ζ Δζληθή Σξάπεδα φκσο δελ αληέδξαζε, φρη κφλν κε ππνβνιή
κελχζεσο, αιιά νχηε κε αιιαγή ηεο δηνίθεζεο, ηελ νπνία εζηήξηδε. Έηζη, ελψ νη
κέηνρνη (θαη κάιηζηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα) θαίλεηαη λα κελ ιακβάλνπλ κέηξα θαηά
ηεο παξαλνκνχζεο Γηνηθήζεσο, επεκβαίλεη επζέσο ην θξάηνο (Βι. Τπνπξγείν) θαη
δηα ηεο θαηακελχζεσο νδεγεί ζε παξαίηεζε ηε Γηνίθεζε, ηελ νπνία αλέρνληαη -αλ
δελ εκπηζηεχνληαη κάιηζηα- νη κέηνρνη.
ε απηφ ην ζεκείν ζεσξνχκε ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο ζην ηέινο ηνπ 1983.
Καηά ην έηνο 1983 ε εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε θέξδε 3.797.000 δξαρκέο,
ελεθαλίδεην δε λα έρεη ζπζζσξεπκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 10 δηζ.
δξαρκψλ. Απηά δε, κεηά ην ηέινο κίαο καθξάο επελδπηηθήο πεξηφδνπ ζηελ ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ", φπνπ κ φ λ ν ηα 5 ηειεπηαία έηε είραλ αζξνηζηηθψο επελδπζεί 27 δηζ.
δξαρκέο.
Γχν ρξφληα αξγφηεξα, κεηά ηε δηαρείξηζε απφ ηελ ειεγρφκελε απφ ην Γεκφζην
δηνίθεζε, ζην ηέινο ηνπ 1985, εκθαλίδεηαη λα έρεη ζπζζσξεπκέλεο ππνρξεψζεηο 28
δηζ. έσο 30 δηζ. δξαρκέο, γηα ην έηνο δε 1985 παξνπζίαζε δεκία 2.163.000.000
δξαρκέο.
Αηηία ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηεο εηαηξείαο, εθηφο απφ ηελ ελ γέλεη
θαθνδηαρείξηζε, ήηαλ θαη ε αζξφα θαη αιφγηζηε πξφζιεςε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Ήηαλ πξνθαλέο φηη κε απηά ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ε εηαηξεία ήηαλ αδχλαην λα
πξνρσξήζεη.
Με απφθαζε, ινηπφλ, ηεο ηφηε Τθππνπξγνχ Βηνκεραλίαο θπξίαο Βάζσο
Παπαλδξένπ, ζηηο 7 Απγνχζηνπ 1986,ε εηαηξεία ππήρζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1386/83
γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη έγηλε ε θεθαινπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ,
χςνπο 27.754.980.000 δξαρκέο θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά ην ίδην
πνζφ ε ξ ή κ ε λ η σ λ κ ε η φ ρ σ λ θαη κάιηζηα ηεο Δ.Σ.Δ. (Καηάζ. Π. Παπαγεσξγίνπ

6/4/93 ζει. 64 "Γελ ζπλεθψλεζε πνηέ ε Δ.Σ.Δ. ζηελ κεηνρνπνίεζε ησλ ρξεψλ, κε
πξνλνκηαθή ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ ηνπ Ο.Α.Δ., ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, ε Δ.Σ.Δ., ε νπνία έραζε ηνλ έιεγρν, βξέζεθε κε έλα πνιχ
κηθξφ πνζνζηφ κεηνρψλ κηαο εηαηξείαο, ε νπνία ήηαλ έλα βαζηθφ ηεο πεξηνπζηαθφ ηεο
ζηνηρείν.")
Βαζηθά ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ε ζχλζεζε απηνχ άιιαμε κε ηελ επέκβαζε απηή. Ζ
εηαηξεία πέξαζε απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην δεκφζην ηνκέα. Πξηλ απφ ηε
κεηνρνπνίεζε ν δεκφζηνο ηνκέαο δηαηεξνχζε πεξίπνπ ην 44% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ (ΔΣΔ, αζθαιηζηηθά ηακεία θ.ι.π.), ελψ κεηά απ' απηήλ ν δεκφζηνο ηνκέαο
θαηείρε πάλσ απφ ην 70% (ΟΑΔ, ΔΣΔ θ.α)
Σελ ππαγσγή ηεο εηαηξείαο ζην λ.1386/83, ηε κεηνρνπνίεζε ησλ ρξεψλ, ηελ
απφθηεζε ησλ κεηνρψλ απφ ηνλ ΟΑΔ θ.ιπ επέβαιε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο
εηαηξείαο (ππεξρξέσζε). Ζ ζεκαζία ηεο ΑΓΔΣ ειήθζε βεβαίσο ππφςε, φρη φκσο ππφ
ηελ έλλνηα ηνπ "ζηφρνπ θξαηηθνπνηήζεσο", αιιά σο αλαγθαηφηεηα εμπγηάλζεσο,
απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ππήξμε ε είζνδφο ηεο ζην ρψξν ηνπ Γεκνζίνπ. Με δχν ιφγηα,
αλ δελ ππήξρε ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα δελ ζα πεξλνχζε ε ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ζην
Γεκφζην. (Καηάζεζε Π. Παπαγεσξγίνπ 7/4/93 ζει. 11 "Σν 1986 έγηλε νπζηαζηηθά ε
θξαηηθνπνίεζε δηα ηεο κεηνρνπνηήζεσο ησλ ρξεψλ ηεο εηαηξείαο πνπ ππήξραλ ηφηε
θαη πνπ ν Ο.Α.Δ. ζπκκεηείρε ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη απέθηεζε ην 70% ηνπ λένπ
θεθαιαίνπ θαη απέθηεζε ηνλ έιεγρν νπζηαζηηθά, κέζσ ηνπ Ο.Α.Δ., ην Κξάηνο.
Τπήξρε δειαδή κηα νηθνλνκηθή αλάγθε ηφηε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα
πξνρσξήζεη ζην κέιινλ ε εηαηξεία κε ηε κεηνρνπνίεζε ησλ ρξεψλ θαη εμπγηαλζείζα
λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη θαη λα αθνινπζήζεη ηελ πνξεία ηνπ αληαγσληζκνχ.
Γειαδή, δελ είδα θαη δελ βιέπσ θάπνηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνιηηηθή. Έγηλε κε
πξννπηηθή, αθνχ εμπγηαλζεί, λα κπνξέζεη πάιη λα επαλέιζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ φιε πξνζπάζεηα, αθφκε θαη απφ ην λ. 1386, ηνλ νπνίν
εςήθηζε ε ηφηε Κπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμπγηάλεη ηηο εηαηξείεο. Θα ήζεια λα ζαο
πσ, φηη έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ λ. 1386/83 άξζξν 2 παξ. 3 ήηαλ θαη ε κεηαβίβαζε
κεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Ο.Α.Δ., εθηφο ησλ άιισλ, θαη ζε ηδηψηεο.")
Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν έγηλε ε κεηνρνπνίεζε ησλ νθεηιψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ",
κε θπβεξλεηηθή δειαδή παξέκβαζε θαη εηδηθφηεξα κε έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο
θαη φρη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ν λ. 2190/1920, δειαδή κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, έρεη θαηαζηεί αληηθείκελν εληφλσλ
δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ελψπηνλ ηφζν ησλ ειιεληθψλ
δηθαζηεξίσλ, φζν θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ. Σέηνηεο πξνζθπγέο έρνπλ γίλεη
θαη γηα κεηνρνπνηήζεηο άιισλ εηαηξεηψλ.
Ζ δηθαζηηθή δηακάρε γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα, ε νξζφηεο ή κε ησλ εθδνζεηζψλ κέρξη
ζήκεξα απνθάζεσλ, νη ηζρπξηζκνί θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δελ
απνηέιεζαλ νχηε ήηαλ δπλαηφ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο
Δπηηξνπήο. Ζ Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία δηαπηζηψλεη, εμ αθνξκήο ησλ εξεπλψκελσλ
ζεκάησλ, φηη νη αλαθπείζεο λνκηθέο ακθηζβεηήζεηο γηα ην λφκηκν ηνπ ηξφπνπ πνπ
έγηλε ε κεηνρνπνίεζε θ.ι.π. ησλ νθεηιψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" επέδξαζαλ θαηά
ηξφπν θαηαιπηηθφ ζε πξσηνβνπιίεο, ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο φισλ αλεμαξηήησο ησλ
κεξψλ, ηα νπνία έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία εθπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ".
Σα εξσηήκαηα, ηα νπνία γελλψληαη, είλαη δχν:
1) Γηαηί ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ έγηλε κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο, νπφηε ζα ήηαλ λφκηκε θαη δελ ζα πξνέθππηαλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, φηαλ απηφ ήηαλ δπλαηφ λα επηηεπρζεί κε ην δεδνκέλν ηεο θαηνρήο
απφ κέξνπο ηεο ΔΣΔ ηνπ 30% ησλ παιαηψλ κεηνρψλ, πνπ ηεο έδηλε ηε δπλαηφηεηα

ειέγρνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, εθ' φζνλ βεβαίσο ε ΔΣΔ ζπκθσλνχζε ζηε
κεηνρνπνίεζε. Γηαθνξεηηθά, γηαηί ε ηφηε Γηνίθεζε ηεο ΔΣΔ (1986) δελ πξνζέθπγε
ζηα δηθαζηήξηα, ειιεληθά θαη δηεζλή, γηα λα αλαηξέςεη ηε κεηνρνπνίεζε θαη λα
εμαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Δίλαη πξνθαλέο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ
θαηαζέζεηο καξηχξσλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, φηη ν ηφηε Γηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ θνβφηαλ
απεκπφιεζε δηθαησκάησλ ηεο Σξαπέδεο θαη δελ ζπλήξγεζε ζηελ κε απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηα κεηνρνπνηήζεσο ησλ
νθεηιψλ θαη
2) Γηαηί δελ θαηαξγήζεθαλ νη παιηέο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο, ψζηε λα
αληηθαηαζηαζνχλ κε λέεο κεηνρέο, πνπ ζα εθδίδνληαλ καδί κε ηηο κεηνρέο, πνπ ζα
αληίθξηδαλ ην εθ ηεο κεηνρνπνηήζεσο λέν θεθάιαην, νχησο ψζηε λα κελ πθίζηαηαη
δηάθξηζε π α ι α η ψ λ( πξν ηεο κεηνρνπνηήζεσο) θαη λ έ σ λ (κεηά ηε κεηνρνπνίεζε )
κεηνρψλ.
Οη εθδνζείζεο λέεο κεηνρέο αξηζκήζεθαλ ζε ζπλέρεηα ηεο αξίζκεζεο ησλ παιαηψλ.
πγθεθξηκέλα, απφ 4.614.958 κέρξη 50.490.957.
Έηζη, ήηαλ εκθαλήο ε δηάθξηζε κεηαμχ παιαηψλ θαη λέσλ κεηνρψλ.
Ζ κε αληηθαηάζηαζε, εμάιινπ, ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ κε λέεο εζεσξήζε βαζίκσο
φηη παξείρε έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο θαηφρνπο "παιαηψλ" κεηνρψλ, ζε
πεξίπησζε αθχξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κεηνρνπνίεζεο θαη έθδνζεο "λέσλ" κεηνρψλ,
εθ' φζνλ απηνί νη "παιαηνί" κέηνρνη ζα εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη κέηνρνη, κε φιεο ηηο
εληεχζελ ζπλέπεηεο, ελψ νη θάηνρνη "λέσλ" κεηνρψλ ζα πεξηέπηπηαλ ζηελ ηάμε ησλ
απιψλ πηζησηψλ. Σα δεηήκαηα απηά, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ηνπ
ζπγθεληξσζέληνο πιηθνχ, επέδξαζαλ απνθαζηζηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηηο ελέξγεηεο
θαη ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηε δηαδηθαζία κεξψλ.
Έλα ηξίην δήηεκα, πνπ άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ εμέιημε ησλ εξεπλψκελσλ
ζεκάησλ θαη επέδξαζε ζηε ζηάζε πνπ επέδεημε ε Δζληθή Σξάπεδα, ήηαλ ε κε ηήξεζε
αλαιεθζεηζψλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηνλ ΟΑΔ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ
ηειεπηαία απφ ηε κεηνρνπνίεζε νθεηιψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" θαη άιισλ
εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ είλαη πηζηψηξηα, κε απνηέιεζκα ηελ εκπινθή ηνπο ζε
δηθαζηηθνχο αγψλεο.
Σν ζέκα απηφ, ηεο κε πιεξσκήο ησλ νκνιφγσλ θαηά ηηο ιήμεηο ηνπο είηε απφ ηνλ
ΟΑΔ είηε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη θαηά ηε δηεξεχλεζε
ησλ επί κέξνπο πηπρψλ ηεο ππνζέζεσο απηήο, φηαλ κάιηζηα ζπλδπάδεηαη κε ην
πξαγκαηηθφ γεγνλφο φηη νη πξνυπνινγηζκνί δελ πεξηείραλ πξνβιέςεηο γηα ηελ
πιεξσκή ησλ σο άλσ εγγπεκέλσλ νθεηιψλ.
Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηηο λέεο κεηνρέο πεξηήιζαλ 3.617.000 ζηελ ΔΣΔ,
3.480.000 ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ζηεο Διιάδνο, 1.719.000 ζηελ
Δ.Σ.Β.Α.,1.884.000 ζηελ ΔΣΔΒΑ, 578.000 ζηελ Ηνληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
1.719.000 ζηελ Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη 34.334.000 ζηνλ Ο.Α.Δ., ν νπνίνο εμέδσζε
θαη παξέδσζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θπξίσο νκφινγα, ίζεο αμίαο πξνο ηελ αμία ησλ
34.334.000 κεηνρψλ, ηα νπνία θαη νπδέπνηε εμνθιήζεθαλ, κε ηηο εληεχζελ ζπλέπεηεο.
Καη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ αθφκε, φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, εληφο
ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ άξζξνπ 93 παξ.2 ηεο πλζήθεο ηεο ΔΟΚ, κεηά απφ έλα
καξαζψλην δηαβνπιεχζεσλ κε δηάθνξεο θαηά θαηξνχο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, ζηηο 31
Ηνπιίνπ ηνπ 1991 ελέθξηλε ηειηθψο ηελ θεθαιαηνπνίεζε, ζεσξψληαο φηη δελ λνζεχεη
ηνλ αληαγσληζκφ, π π φ η ν λ φ ξ ν φ κ σ ο φ η η ην Γεκφζην ζα ζέζεη πξνο πψιεζε ηηο
κεηνρέο πνπ πξνήιζαλ απφ απηήλ ζε ηηκή αλψηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ
"λέσλ" κεηνρψλ ζπλ ηνπο ζπζζσξεπκέλνπο ηφθνπο, δειαδή πάλσ απφ 90 δηζ.
δξαρκέο, δηεπθξηλίδνληαο παξάιιεια φηη ε απφθαζή ηεο "νπδεκία άιιε επηξξνή επί
ηνπ πξνβιήκαηνο ελδερνκέλεο παξαβηάζεσο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνεγνπκέλσλ

απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε κεηφρσλ" θαη ζεκεηψλνληαο φηη " αλήθεη ζηα δηθαζηήξηα λα
απνθαζίδνπλ πεξί ηνπ ζέκαηνο απηνχ".
Ζ ηφηε Κπβέξλεζε, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εμπγηάλεη ηελ εηαηξεία θαη λα ηελ
νδεγήζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο ήηαλ πάληνηε ν αληηθεηκεληθφο ηεο ζθνπφο, δηα
ηνπ ΟΑΔ μεθίλεζε κηα καθξά δηαδηθαζία, γηα λα κεηαθέξεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηφζν
ηελ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", φζν θαη ηηο ινηπέο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ είραλ
ππαρζεί ζηνλ ΟΑΔ.
Πξνο ην ζθνπφ απηφλ αλέζεζε απφ ηνλ ΟΑΔ ζηε CITIBANK ε κειέηε γηα λα
ππνδεηρζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθπνίεζε 22 εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΑΔ,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
Σν ζρεηηθφ ζπκβφιαην κεηαμχ ηεο CITIBANK θαη ηνπ ΟΑΔ ππεγξάθε απφ ηνλ
Αληηπξφεδξν ηεο CITIBANK Renzo Cenciarini θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΟΑΔ Γεψξγην
Αλσκεξίηε, ζηηο 2 Απξηιίνπ 1987.
ηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1988 ππεγξάθε ζπκβφιαην ηερληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο
ΔΣΒΑ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ ΟΑΔ θαη ηεο FIRST BOSTON, κε ην
νπνίν αλεηέζε ζηελ ηειεπηαία ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη 31
Γεθεκβξίνπ 1988 γηα ηελ εθπνίεζε εηαηξεηψλ ηνπ ΟΑΔ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ".
ηελ εηζήγεζε ηεο FIRST BOSTON αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ άιισλ, φηη ε
ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" πξέπεη λα ηεζεί πξψηε πξνο πψιεζε, κε δηεζλή πιεηνδνηηθφ
δηαγσληζκφ, θαη φρη κε ηελ εθπνίεζε κεηνρψλ κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη κε
"πεξηζζφηεξε δεκνζηφηεηα", πξνθεηκέλνπ λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξνη
ππνςήθηνη αγνξαζηέο.
Απφ ην πεξηερφκελν ηεο εηζήγεζεο ζαθψο πξνθχπηεη φηη, ελψ είρε απνθαζηζζεί ε
κεηαθνξά ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθνινπζείην ηαθηηθή κε
δεκνζηφηεηαο.
Πξνο ην ζθνπφ απηφλ ε FIRST BOSTON είρε αλαζέζεη ζηελ εηαηξεία CΗΣICORP ηελ
απνηίκεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ". Ζ απνηίκεζε ηεο CITΗCORP απφ ηε Λσδάλε κε
εκεξνκελία 3.12.1987 πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
κεηαμχ 23.644 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ θαη 34.122 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ.
πσο θαηεηέζε απφ κάξηπξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ηφηε αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο
Βηνκεραλίαο θ. Κσλ/λνο Παπαλαγηψηνπ, ε εηαηξεία HOLDER BANK πξφηεηλε λα
αγνξάζεη ηελ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", κάιηζηα δε ζπλεηάγε θαη ζρεηηθφ ζπκβφιαην
αγνξάο, ην νπνίν, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο, εζηάιε γηα ππνγξαθή ζηνλ
ΟΑΔ θαη ζηνλ ηφηε αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Βηνκεραλίαο. Αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλφηνο
φηη ηειηθά δελ νινθιεξψζεθε ε ζχκβαζε πσιήζεσο, απφ φια ηα παξαπάλσ
θαηαδεηθλχεηαη ε ζηαζεξή πξφζεζε θαη ηεο ηφηε Κπβεξλήζεσο λα ηδησηηθνπνηήζεη
ηελ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", θαηαξξηπηνκέλσλ έηζη ησλ αληίζεησλ ηζρπξηζκψλ θαη ησλ
θαηεγνξηψλ γηα εζθαικέλε επηινγή φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε ηεο εηαηξείαο, αθνχ
δήζελ απηή ήηαλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο.
Άιισζηε, απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ απφ 29.8.1987 απάληεζε ηνπ
Τθππνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θ. Θ. Καξαηδά, ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηνπ
Βνπιεπηνχ Γεκ. ηνχθα, ζηελ νπνία, αλαθεξφκελνο ζηελ εθπνίεζε ησλ 22
παξαπάλσ εηαηξεηψλ, επί ιέμεη αλαθέξεη φηη "απηή γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ θάιπςε
κέξνπο ηνπ ειιείκκαηνο, ελ φςεη θαη ηεο θαηαβαιινκέλεο απφ ηελ Κπβέξλεζε
πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ".
Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΧΛΖΖ

ηα πιαίζηα ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο απνθξαηηθνπνίεζεο θαη κε λνκνζεηηθφ
ππφβαζξν, θαη' αξρήλ, ην λφκν 1386/83, απεθαζίζζε απφ ηελ Κπβέξλεζε - κεηαμχ
άιισλ- θαη ε έλαξμε δηαδηθαζίαο γηα ηελ πψιεζε κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
πνπ επξίζθνλην ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΟΑΔ θαη ζπγθεθξηκέλα 35.246.430 κεηνρψλ,
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 69.8% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο απηήο.
Ζ απφθαζε γηα ηελ πψιεζε εθθξάζηεθε κε εληνιέο θαη νδεγίεο πξνο ηνλ ΟΑΔ, είηε
κέζσ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, είηε κέζσ ησλ επνπηεπφλησλ ηνλ ΟΑΔ θαζ'
χιελ αξκφδησλ Τπνπξγψλ.
Οη επί κέξνπο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο
εγθξίλνληαλ είηε απφ ην Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ είηε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηνπ .
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, εδεκνζηεχζε ν λ. 2000/91, δηα ηνπ νπνίνπ
ζπλεζηήζε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή, πιελ φκσο ε ελ γέλεη δηαδηθαζία εθπνίεζεο δελ
έγηλε βάζεη ηνπ λφκνπ απηνχ.
Οη επηθξίζεηο γηα ηελ παξαπάλσ απφθαζε δελ θξίλνληαη βάζηκεο, έζησ θαη αλ θαηά
ηα ηειεπηαία έηε ε ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ήηαλ θεξδνθφξνο.
εκαζία δελ έρεη αλ θεξδίδεηο, αιιά πφζα θεξδίδεηο θαη πφζα ζα κπνξνχζεο λα
θεξδίζεηο.
Σν ζχλνιν ησλ εμεηαζζέλησλ καξηχξσλ, νη πιείζηνη ησλ νπνίσλ πξνηάζεθαλ απφ
βνπιεπηέο - κέιε ηεο Δπηηξνπήο ησλ θνκκάησλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαηέζεζαλ ρσξίο
θαλέλα δηζηαγκφ φηη ήηαλ απφιπηα αλαγθαία ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ", γηαηί ν αζθπθηηθφο θινηφο ηνπ Γεκνζίνπ ηελ θαζηζηνχζε κε
αληαγσληζηηθή.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη γηα ην έηνο 1990 είρε απφδνζε θεθαιαίνπ 12% έλαληη 31%
ηνπ βαζηθνχ αληαγσληζηνχ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηδησηηθήο εηαηξείαο ηζηκέλησλ
"ΣΗΣΑΝ" θαη θφζηνο πξντφληνο 78% επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, έλαληη αληίζηνηρνπ
68% ηεο αληαγσλίζηξηάο ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ εγελλάην ην εξψηεκα πφζν
ζα άληερε ε ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" κε απηέο ηηο ζπλζήθεο. Δίλαη βέβαην φηη απφ ρξφλν
ζε ρξφλν ζα πήγαηλε πξνο ην ρεηξφηεξν θαη ζα ήηαλ πιένλ αλαγθαία ε ηδησηηθνπνίεζή
ηεο, θάζε αλαβνιή ηεο νπνίαο ζα επέθεξε δπζκελέζηαηα απνηειέζκαηα.
Πξνο πινπνίεζε ηεο απφθαζεο, πνπ είρε παξζεί, ε Κπβέξλεζε πξνζέιαβε σο
ζχκβνπιν απνθξαηηθνπνηήζεσλ ηελ εηαηξεία ROTHSCHILD ζηελ νπνία αλέζεζε ηελ
επηινγή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ, ν νπνίνο ζα αλειάκβαλε ηε δηαδηθαζία
ηεο αγνξαπσιεζίαο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ". Καηφπηλ απηνχ ε ROTHSCHILD, ήιζε
ζε επαθή κε ηηο 22 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζε φιν ηνλ θφζκν, πνπ αζρνινχληαη κε
απηφ ην αληηθείκελν θαη πξφηεηλε ηξεηο εηαηξείεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε MORGAN
STANLEY, ηε HARBOSH θαη ηε U.B.S.
Ο ΟΑΔ, αθνχ εμεηίκεζε φια ηα δεδνκέλα, παξφιν φηη ε MORGAN STANLEY ήηαλ
ε αθξηβφηεξε απφ ηηο ηξεηο, ηελ επέιεμε αληί ακνηβήο 2,7 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ,
ακνηβή, ε νπνία εζεσξήζε απν ηνλ εθπξφζσπν ηεο MORGAN STANLEY P. Kellner
ζηελ θαηάζεζή ηνπ σο ε ρακειφηεξε, ηελ νπνία έιαβε πνηέ ε MORGAN STANLEY
γηα πεξαίσζε παξφκνηαο θχζεσο αγνξαπσιεζία ζ' φινλ ηνλ θφζκν θαη απηφ έγηλε,
φπσο είπε ν κάξηπξαο, επεηδή αζθήζεθε πίεζε απν ηελ ειιεληθή πιεπξά.
Ζ επηινγή ηεο MORGAN STANLEY έγηλε, γηαηί, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ
ππήξραλ, ήηαλ ε θνξπθαία εηαηξεία ζ 'φιν ηνλ θφζκν, αθνχ ελήξγεζε ηα ηειεπηαία
πέληε ρξφληα γηα ινγαξηαζκφ αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ, αγνξαπσιεζίεο ζπλνιηθνχ
χςνπο 300 δηζ. δνιαξίσλ.
Σν έηνο 1989 ήηαλ πξψηε ζε αξηζκφ ζπλαιιαγψλ (149), αμίαο 124 δηζ. δνιαξίσλ
έλαληη ηεο U.B.S., πνπ ήηαλ ζηνλ πίλαθα 25ε κε αξηζκφ ζπλαιιαγψλ 59, αμίαο 85

δηζ. δνιαξίσλ ,θαη ηεο HARBOSH ,πνπ ήηαλ 28ε ζηνλ πίλαθα, κε αξηζκφ
ζπλαιιαγψλ 42,αμίαο 4 δηζ. δνιαξίσλ.
Αθνινχζσο, ηελ φιε δηαδηθαζία αλέιαβε ε MORGAN STANLEY, ε νπνία
ρξεζηκνπνίεζε σο εηδηθφηεξνπο ζπκβνχινπο: α)ηε δηεζλνχο θήκεο ειεγθηηθή εηαηξεία
ARTHUR ANDERSEN γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, β) ηελ επίζεο δηεζλνχο θήκεο
εηαηξεία απνηηκήζεσλ AMERICAN APPRAISAL γηα ζέκαηα εθηηκήζεσλ παγίσλ θαη
γ)ην πνιπεζληθφ δηθεγνξηθφ γξαθείν κε έδξα ην Λνλδίλν FRESHFIELDS, ην νπνίν
θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ γξαθείσλ ηεο Δπξψπεο, γηα λνκηθά
ζέκαηα δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη ηδία ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε
ζχληαμε ηνπ κεηαβηβαζηηθνχ ζπκβνιαίνπ, ιφγσ ηνπ δηεζλνχο ραξαθηήξα ηεο
ζπλαιιαγήο.
(Καηάζ. Π. Παπαγεσξγίνπ 7/4/93 ζει. 52-53 "Γη' απηφ επηιέμακε ηε MORGAN
STANLEY γηα λα κπνξέζεη λα δηεξεπλήζεη πνηνη είλαη νη αγνξαζηέο, γη' απηφ
επηιέμακε ηελ American Appraisal, ηελ θαιχηεξε ζηνλ θφζκν εηαηξεία απνηηκήζεσλ,
πξνθεηκέλνπ λα καο πεη πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή αμία, γη' απηφ πήξακε ην θαιχηεξν
δηθεγνξηθφ γξαθείν ηνπ Λνλδίλνπ, ηεο FRESHFIELDS. Δίρακε, ινηπφλ, κηα ζεηξά
απφ δηθιίδεο αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχκε γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο αγνξαπσιεζίαο θαη λα εμαζθαιίζνπκε θαη ην
δεκφζην ζπκθέξνλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο.")
Παξάιιεια δεκνζίεπζε ζε φιν ηνλ ειιεληθφ Σχπν, ζηνπο FINANCIAL TIMES,
ζηελ WΑLL STREET JOURNAL, ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο
απν ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο, γηα λα παξαιάβνπλ ην Offering Memorandum γηα
ηελ ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ.
' απηήλ ηελ πξφζθιεζε αληαπνθξίζεθαλ 7 εηαηξείεο: Ζ CALCESTRUZZI, ε ΔΣΔ, ε
ITALCEMENTI, ε HOLDER BANK, ε BLUE CIRCLE, ε LAFARGE θαη ε
PIONEER.
Μεηαμχ απηψλ, πνπ πήξαλ ην Offering memorandum, ήηαλ θαη ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, ε νπνία είρε γλσζηνπνηήζεη ήδε κε επηζηνιή ηεο απν ηηο 24.10.1991 πξνο
ηελ MORGAN STANLEY φηη ελδηαθεξφηαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ είηε
γηα ινγαξηαζκφ ηεο είηε γηα ινγαξηαζκφ πειάηε ηεο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα
ζεκεησζεί, φηη απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1991 ε Κπβέξλεζε είρε δεηήζεη απφ ηελ ΔΣΔ λα
ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα πσιήζεη καδί
κε ηνλ ΟΑΔ ην παθέην "παιαηψλ" κεηνρψλ, πνπ θαηείρε. Ζ ΔΣΔ φκσο δηα ηνπ
Γηνηθεηνχ ηεο αληέηεηλε, φηη ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα δερφηαλ λα πσιήζεη ηηο
"παιαηέο" κεηνρέο ηεο ζηελ ίδηα ηηκή κε ηελ νπνία ζα επσινχλην νη "λέεο" κεηνρέο
ηνπ ΟΑΔ, δηφηη ε αμία ησλ "παιαηψλ" κεηνρψλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία
ησλ "λέσλ" κεηνρψλ, πνπ εθδφζεθαλ απφ ηε κεηνρνπνίεζε ησλ νθεηιψλ ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ" ην 1986 ιφγσ ησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ αλαθχςεη. Ζ
πξφηαζε φκσο απηή ηεο ΔΣΔ γηα απμεκέλε ηηκή δελ έγηλε απνδεθηή απφ ηελ
Πνιηηεία.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ε Δζληθή Σξάπεδα παξέζρε ηε δηαβεβαίσζε ζηελ
Κπβέξλεζε, φηη απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα βνεζνχζε ηελ φιε δηαδηθαζία
απνθξαηηθνπνίεζεο θαη ηελ επίηεπμε πςειφηεξν ηηκήκαηνο, κε φπιν ην παθέην ησλ
"παιαηψλ" κεηνρψλ, πνπ θαηείρε.
ηηο 26.10.1991 ν Γηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ θχξηνο Βξαλφπνπινο γλσζηνπνίεζε ζηε
Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, φηη ε ΔΣΔ ζα ζπκκεηείρε ζην
δηαγσληζκφ σο αγνξάζηξηα, ηεο έγηλε φκσο ζχζηαζε απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο
λα επηθπιαρζεί θαη λα ζπκπξάμεη κε ηνλ πιεηνδφηε.
Απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ θπξίνπ Βξαλφπνπινπ πξνθχπηεη, εμάιινπ, φηη κεηά απφ
επαθέο, πνπ είρε κε φινπο ηνπο επηδείμαληεο ελδηαθέξνλ πηζαλνχο αγνξαζηέο, ζηα

πιαίζηα ηεο θπβεξλεηηθήο ζχζηαζεο ππνβνήζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο, δηεπίζησζε, φηη ε
κελ απζηξαιηαλή εηαηξεία, ε κφλε κε επξσπατθή εηαηξεία, ηειηθά απεζχξζε, δηφηη
δελ ήζειε πεξαηηέξσ αλάκεημε κε ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ, νη
δε επξσπατθέο εηαηξείεο παξαγσγήο ηζηκέληνπ φηη είραλ πξφζεζε λα πξνζθέξνπλ
ρακειφ ηίκεκα.
ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ Δπηηξνπή απαζρφιεζε επί καθξφλ ην
δήηεκα αλ ήηαλ επηηξεπηή απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ε αλίρλεπζε ησλ πξνζέζεσλ ησλ
ππνςήθησλ αγνξαζηψλ θαη αλ ππήξμε παξαβίαζε ηνπ confidentiality agreement, πνπ
είρε ππνγξαθεί κεηαμχ απηήο θαη ηεο Morgan Stanley. Ζ Δζληθή Σξάπεδα,
αληηθξνχνπζα ζρεηηθνχο ηζρπξηζκνχο, αληέηαμε φηη δελ πξνέβε ζε θακκία
παξαβίαζε, εθ' φζνλ νη επαθέο πνπ έγηλαλ απ' απηήλ ήηαλ κφλν κε άιινπο
ππνςεθίνπο, νη νπνίνη είραλ ιάβεη ην offering memorandum, πξάγκα πνπ δελ
απαγνξεχεηαη απφ ην ππνγξαθέλ ζπκβφιαην εκπηζηεπηηθφηεηαο.
Γη' απηφλ ην ιφγν πξνρψξεζε ζε επαθέο κε ηελ CALCESTRUZZI θαη έηζη ζηηο
5.12.1991 γλσζηνπνίεζε ζηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο φηη ζα ζπκκεηάζρεη ζην
δηαγσληζκφ ζε ζπλεξγαζία -θνηλή πξνζθνξά κε θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη πνηνο είλαη απηφο.
Καη πάιη ππεδείρζε ζηελ ΔΣΔ λα κε δεζκεπζεί, αιιά λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζην
ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ πιεηνδνηήζαληα, αθνχ φινη νη
ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχζαλ ηε ζπλεξγαζία καδί ηεο ιφγσ ηεο θαηνρήο ησλ
"παιαηψλ" κεηνρψλ.
ηηο 10.12.1991 ε ΔΣΔ κε ηελ CALCESTRUZZI ζπκθσλνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ
επφκελε εκέξα θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ζπλεηάγε ηελ ίδηα εκέξα θαη γηα πξψηε
θνξά εκθαλίδεηαη ε επσλπκία "CALCESTRUZZI-NATIONALΔ".
ηηο 11.12.1991 θαηαηέζεθαλ ηξεηο κε δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο, νη νπνίεο αλνίρζεθαλ
ζην Λνλδίλν ζηηο 13.12.1991 ελψπηνλ Άγγινπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη απφ ηηο νπνίεο
πξνέθπςε φηη ε Δζληθή-CALCESTRUZZI πξνζέθεξαλ, γηα ην 69,8% ηνπ ζπλφινπ
ησλ κεηνρψλ, πνπ αλήθαλ ζηνλ ΟΑΔ, 107 δηζ. δξαρκέο, ε δεχηεξε, ε
ITALCEMENTI, 80 δηζ. δξαρκέο θαη ε ηξίηε, ε HOLDER BANK, 60 δηζ. δξαρκέο.
ηαλ ε Δζληθή θαη ε CALCESTRUZZI δηεπίζησζαλ φηη είλαη νη πιεηνδφηεο,
πξνρψξεζαλ ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ ζηηο 23.12.1991 γηα ίδξπζε εηαηξείαο
Holding κε ηελ επσλπκία "CAL-NAT" γηα ηε δηνίθεζε ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ",
φπνπ ην κελ management αλεηέζε ζηελ CALCESTRUZZI, κε νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο
Δζληθήο ζηα νηθνλνκηθά θαη ζεκαληηθά δεηήκαηα.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηηο θαηαζέζεηο ηνπ ζπλφινπ ησλ καξηχξσλ ζρεηηθά κε
ηελ απφθηεζε απφ ηελ CALCESTRUZZI ηνπ management ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ"
επεθξάηεζε ε γλψκε φηη θαλείο δελ ζα έθαλε ζηελ Διιάδα ηε κέρξη ζηηγκήο
κεγαιχηεξε επέλδπζε, εηζάγνληαο 63,6 δηο, πιένλ ησλ 10 δηο πνπ εηζήρζεζαλ
πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ αγνξά πνζνζηνχ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", ρσξίο λα
απνθηήζεη ην management, πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνθξαηηθνπνίεζεο θαη πνιχ
πεξηζζφηεξα ηνπ πνζνχ απηνχ κέρξη ην 1996 (100-150 δηο), δειαδή ζπλνιηθά πνζφ
πνιχ κεγαιχηεξν απφ 128,7 δηο γηα λα απνθηήζεη κεηνςεθία ζε κηα βηνκεραληθή
επηρείξεζε πνπ ζα δηνηθείην απφ κε εηδηθφ.
Μεηά απ' απηφ ε ΜORGAN STANLEY, ε νπνία ήδε είρε εθθξάζεη ηηο αληηξξήζεηο
ηεο εγγξάθσο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΔ, δηφηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ελνζεχεην ε
βνχιεζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε, πξφηεηλε λα ζπλερίζνπλ ζηε
δεχηεξε θάζε ησλ νξηζηηθψλ πξνζθνξψλ δχν εηαηξείεο, ε CAL-NAT θαη ε
ITALCEMENTI.

Ο ΟΑΔ φκσο θαη ε Κπβέξλεζε δήηεζαλ θαη πέηπραλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ηξίηεο,
ηεο HOLDER BANK, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηεο MORGAN STANLEY. Ζ HOLDER
BANK, φκσο, κεηά απφ κία εβδνκάδα δήισζε φηη δελ ελδηαθέξεηαη θαη απνρψξεζε.
Αθνινχζσο, γηα λα πεηζηεί ε ITALCEMENTI λα αλεβάζεη ηελ πξνζθνξά ηεο,
μεθίλεζε κία ζεηξά επαθψλ καδί ηεο απφ ηνλ ΟΑΔ, ηε MORGAN STANLEY θαη ηελ
ΔΣΔ, ε ΔΣΔ δε δηαβεβαίσλε ηελ ITALCEMENTI, θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ησλ
ππνδηνηθεηψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ δηεπζπληή ηεο, αιιά θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. κε
ηνλ Πξφεδξφ ηεο, ηνλ θχξην Pesenti, ζην Μηιάλν θαη ζηελ Αζήλα, φηη, εάλ αλαδεηρζεί
πιεηνδφηεο ε ITALCEMENTI, ε ΔΣΔ ζα πξνρσξνχζε ζε ζπλεξγαζία καδί ηεο, παξά
ην φηη είρε ήδε ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηελ CALCESTRUZZI, δηφηη είρε ζρεηηθφ
δηθαίσκα απφ ηε ζπκθσλία. Βεβαίσο φκσο θαη επεδίσθε ηελ επίηεπμε ησλ ίδησλ φξσλ
θαη απφ ηελ ITALCEMENTI, απηψλ, πνπ είρε πεηχρεη κε ηελ CALCESTRUZZI.
Ζ πξνζεζκία γηα ππνβνιή δεζκεπηηθψλ πξνζθνξψλ έιεγε ζηηο 14.2.1992. Δδεηήζε
παξάηαζε απφ ηελ MORGAN STANLEY θαηά κία εβδνκάδα, γηα λα ζπλερηζηνχλ νη
επαθέο κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ITALCEMENTI, ηνλ θχξην Pesenti, γηα βειηίσζε ηεο
πξνζθνξάο ηεο, αιιά θαη ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο. Ο θ.Pesenti κε επηζηνιή ηνπ ζηηο
19.2.1992 γλσζηνπνηεί επγεληθά φηη απνρσξεί απφ ην δηαγσληζκφ, φηη πηζηεχεη πσο ε
φιε δηαδηθαζία ήηαλ άςνγε θαη φηη ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη θαη 120 δηζ., εάλ είρε
ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΔ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη φκσο ζηνπο φξνπο θαη ρσξίο, θπζηθά, ε
επηζηνιή λα είλαη πξνζθνξά.
Έρεη θαηαηεζεί απφ κάξηπξεο (Νηθ. Γεσξγηάδεο), φηη ην ελδηαθέξνλ ηεο
ITALCEMENTI ήηαλ ππνθξηηηθφ θαη φηη κνλαδηθή πξνζπάζεηά ηεο ήηαλ λα απνηχρεη
ην επελδπηηθφ ζρέδην ηεο CALCESTRUZZI. Δμάιινπ, πξνέθπςε, θαηά ηε γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο, φηη δελ ήηαλ κφλν ην ηίκεκα ην απνθαζηζηηθφηεξν ζηνηρείν ζηελ φιε
δηαδηθαζία, αιιά θαη νη ζθιεξνί φξνη, νη νπνίνη είραλ επηβιεζεί ζηελ
CALCESTRUZZI θαη απφ ην ζπκβφιαην, πνπ είρε επηβάιεη ε MORGAN STANLEY,
αιιά θαη απφ ηε ζπκθσλία CALCESTRUZZI-ΔΣΔ. Οη κάξηπξεο Γεσξγηάδεο Παληζαβφιηα θαηαζέηνπλ, φηη ήηαλ ηφζν ζθιεξνί νη φξνη πνπ επεβιήζεζαλ απφ
ειιεληθήο πιεπξάο ( ΟΑΔ θαη ΔΣΔ), ψζηε λα δχλαηαη λα ραξαθηεξηζζνχλ απνηθηαθνί
γηα ηελ CALCESTRUZZI.
ηηο 21/2/1992 έθιεηζε ν δηαγσληζκφο, κε κφλε ηελ θνηλή πξνζθνξά ηεο ΔΣΔ θαη ηεο
CALCESTRUZZI.
Σν Γ.. ηνπ ΟΑΔ, ζηηο 2.3.92, αθνχ ελέθξηλε νκφθσλα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Πξνέδξνπ θ.
Παπαγεσξγίνπ, πνπ ηνλ είρε εμνπζηνδνηήζεη γη' απηέο, απεθάζηζε νκφθσλα λα
παξαπέκςεη ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ηελ
πξφηαζε λα επηδησρζεί φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξν ηίκεκα.
ηε ζπλέρεηα, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, αθνχ ελέθξηλε ηε δηαδηθαζία,
αλέζεζε ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θχξην Μάλν ηε δηαπξαγκάηεπζε απφ
πιεπξάο πσιεηνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηηκήκαηνο, ε δε θνηλνπξαμία "CAL-NAT"
φξηζε σο εθπξφζσπφ ηεο δηαπξαγκαηεπηή ηνλ θχξην Παληζαβφιηα.
ηηο 11.3.1992, ζην γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο έγηλαλ νη
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ ηηκήκαηνο παξνπζία ησλ
εθπξνζψπσλ ηεο ΜORGAN STANLEY θ.θ. P.Kellner θαη M. Lippi.
Απ' φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζ' απηήλ ηε δηαπξαγκάηεπζε πιεπξέο θαηαηέζεθε φηη
έγηλε κία πνιχ ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε. Απφ ηελ πιεπξά ηεο CALCESTRUZZI
αλαθέξζεθε φηη ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα πξνζθέξεη maximum ηηκήκαηνο 114 δηζ., ν
Τπνπξγφο δε Δζληθήο Οηθνλνκίαο αληηπξφηεηλε 130 δηζ. Σειηθά, κεηά απφ πνιχσξεο
δηαπξαγκαηεχζεηο, ε CALCESTRUZZI ζηαδηαθά αλέβαζε ην ηίκεκα ζε 124 δηζ.
δξαρκέο, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ν Τπνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο

επαλεηιεκκέλα είρε απεηιήζεη φηη ζα απνρσξήζεη, εάλ ε CALCESTRUZZI δελ
εχμαλε ην ηίκεκα.
Οη εθηηκήζεηο σο πξνο ην ηίκεκα, ηηο νπνίεο είραλ ππφςε ηνπο ηα δχν ζπκβαιιφκελα
κέξε, ήηαλ:
Δθηίκεζε ηεο MORGAN STANLEY Ννεκβξίνπ 1991, πνπ εθηηκνχζε ηελ αμία ηεο
ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" κεηαμχ 77 θαη 112 δηζ. δξαρκψλ, εθηίκεζε ηεο American
Appraisal ηνπ Οθησβξίνπ 1991, πνπ εθηηκνχζε ηελ αμία ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ζε
91 δηζ. δξαρκέο, εθηίκεζε ηεο Alpha Finance ηνπ Ηαλνπαξίνπ 1991, πνπ εθηηκνχζε
ηελ αμία απφ 103 δξρ. έσο 127 δηζ. δξαρκψλ, αιιά κε πςειφηεξε ηηκή δνιαξίνπ,
εθηίκεζε δε, πνπ είρε γίλεη θαη απφ ηελ CALCESTRUZZI, φξηδε ηελ αμία κεηαμχ 90
θαη 114 δηζ. δξαρκέο.
Σν ηειηθψο επηηεπρζέλ ηίκεκα ησλ 124 δηζ. δξαρκψλ, ην νπνίν κάιηζηα, κε ηηο
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, έθζαζε ζηα 128 δηζ. δξαρκέο ,γηαηί ε πιεξσκή έγηλε ζε
ECU, είλαη, θαηά ηηο εθηηκήζεηο φισλ ησλ καξηχξσλ, απφ ειθπζηηθφ κέρξη πνιχ
πςειφ. Ζ θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα Νηθ. Γεσξγηάδε επ' απηνχ είλαη απνθαιππηηθή, κε
αληηθξνπφκελε, θαηά ηελ θξαηήζαζα γλψκε ηεο Δπηηξνπήο, απφ άιια ζηνηρεία.
Πξάγκαηη, ζηελ ελ ιφγσ θαηάζεζή ηνπ αλαθέξεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Οκίινπ
Φεξνχηζη γηα ηελ απφθηεζε ηζηκεληνβηνκεραλίαο, γηαηί είρε γη' απηφλ ζηξαηεγηθή θαη
επελδπηηθή ζεκαζία. "Σν ελδηαθέξνλ απηφ -θαηά ην κάξηπξα- ην εθκεηαιιεχηεθαλ
ζηελ Διιάδα νη πάληεο θαη ηνλ μεπνππνχιηαζαλ". Απηφ απνδεηθλχεηαη -θαηά ηνλ
κάξηπξα- απφ ην χςνο ηεο απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Δηδηθφηεξα, ν κάξηπο αλαθέξεη
φηη ε CALCESTRUZZI έδσζε 65 δηο θαη πήξε κέξηζκα 650 εθαη., απφδνζε δειαδή
1%, αθνχ κηα ινγηθή απφδνζε είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 10%. Ζ εηαηξεία
CALCESTRUZZI δελ πξφθεηηαη - θαηά ην κάξηπξα πάληνηε- πνηέ λα απνδεζκεχζεη
ηελ επέλδπζή ηεο κέζσ ησλ θεξδψλ. Να κελ παξαβιέπεηαη, επίζεο θαηά ηελ
θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα, φηη ε Κπβέξλεζε κε ηε δηαπξαγκάηεπζε Μάλνπ πήξε 21 δηο
ζε ιίγεο ψξεο. Σέινο, επηζθνπψληαο ν ίδηνο κάξηπξαο ηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΔ ζηελ
φιε δηαδηθαζία, θαηαζέηεη φηη ε Δζληθή Σξάπεδα, κε ηνπο φξνπο πνπ επέβαιε,
αλαγλψξηδε κελ ηνλ πιεηνςεθνχληα κέηνρν, εμνπδεηέξσλε φκσο ην ξφιν ηνπ (ζει. 25
θαηαζέζεψο ηνπ). Αθφκε, ε Δζληθή Σξάπεδα, κε ηελ παξέκβαζή ηεο δηέγλσζε ηηο
δπλαηφηεηεο φισλ ησλ ππνςήθησλ αγνξαζηψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", δηαπίζησζε
φηη θαλείο δελ είρε πξφζεζε λα πιεξψζεη ηίκεκα άλσ ησλ 100 δηο θαη πξφζθεξε έηζη
ζεκαληηθέο ππεξεζίεο, ηφζν ζην Κξάηνο, φζν θαη ζηνλ εαπηφ ηεο. Ζ ΔΣΔ έθαλε, θαηά
ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κάξηπξα, κηα πνιχ θαιή δνπιεηά γηα ηνλ εαπηφ ηεο, κηα ηζηνξηθή
δνπιεηά θαη έηζη ζα θαηαγξαθεί ηειηθψο, αλεμαξηήησο ησλ ιεγνκέλσλ.
Αιιά θαη ε θαηάζεζε ηνπ κάξηπξα P. Kellner ζε ζρέζε κε ην ηίκεκα, πνπ πξφζθεξε
ε CAL-NAT, είλαη απνθαιππηηθή. "Ζ CAL-NAT ππέβαιε κηα πξφηαζε -θαηέζεζε ν
κάξηπξαο- ε νπνία ήηαλ πνιχ πςειφηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο πξνηάζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ITALCEMENTI. Γη' απηφ, ινηπφλ, θξίλακε, φηη ην λα
ππάξρεη θάπνηνο, ν νπνίνο είλαη πξφζπκνο λα θαηαβάιεη κηα ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ηηκή,
κηα ηηκή, πνπ ήηαλ πεξίπνπ δηπιάζηα απφ νξηζκέλεο άιιεο πξνζθνξέο θαη θαηά 40%
απφ νξηζκέλεο άιιεο, θξίλακε φηη ήηαλ ειθπζηηθφ". Γηθαηνινγψληαο ην ειθπζηηθφ
ηίκεκα πνπ θαηεβιήζε, ν κάξηπξαο αλέθεξε φηη "κεξηθέο θνξέο, ιφγσ ηεο
αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, νη αγνξαζηέο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ έλα
ζηξαηεγηθφ πξηκ, πνπ μεπεξλάεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αμία. ηελ πεξίπησζε απηήλ
πηζηεχνπκε φηη πιεξψζεθε έλα ζηξαηεγηθφ πξηκ". Ο ίδηνο κάξηπξαο, ζε άιιν ζεκείν
ηεο καξηπξίαο ηνπ θαηαζέηεη "Ζ ITALCEMENTI κπνξνχζε θαη απηή λα ππνβάιεη
κηα πξνζθνξά. Καη λνκίδσ φηη κε θάπνηα λνκηθή ζπκβνπιή ζα είραλ βξεη ηξφπν. ε
ηειηθή αλάιπζε, απηφ, πνπ έρεη ζεκαζία, είλαη φηη εκείο δελ πηζηεχνπκε φηη θαλείο
άιινο ζα ππέβαιιε ηφζν πςειή πξνζθνξά ζαλ ηεο CAL-NAT".

Οπδείο θαηέζεζε φηη ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί πςειφηεξν ηίκεκα.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ελψ ε επηηεπρζείζα ηηκή θαηά ηφλλν παξαγσγήο ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ" αλέξρεηαη ζε 145 δνιάξηα, ε ηηκή αγνξαπσιεζίαο άιισλ νκνεηδψλ
εηαηξεηψλ, φπσο θαηαηέζεθε απν κάξηπξεο, ζε φιν ην θφζκν θπκαίλεηαη κεηαμχ 100
θαη 130 δνιαξίσλ θαηά ηφλλν.
Σν φηη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ άςνγνο θαη ην ηίκεκα πνπ επηηεχρζεθε
ηδηαίηεξα πςειφ, δελ απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην ζχλνιν ησλ καξηπξηθψλ
θαηαζέζεσλ, αιιά θαη απφ πιήζνο εγγξάθσλ. ε βεβαίσζε ηεο MORGAN
STANLEY κε εκεξνκελία 19.3.1992 πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο -θάηη
πνπ κε κεγάιε δπζθνιία πξάηηεη ε MORGAN STANLEY - θαη ζε έθζεζε ,πνπ πάιη
ε MORGAN STANLEY ελερείξηζε, αλαθέξεηαη "... είκαζηε ηεο απφςεσο φηη απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο άπνςεο, νη ζπκθσλίεο απηέο, φπσο καο ηηο δψζαηε είλαη δίθαηεο
θαη εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ΟΑΔ".
Καη ζπλερίδεη (ζειίο 9, ε νπνία πεξηέρεη θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο) " ......
ζεκείν πξψην. Σν ζχλνιν ησλ δπλεηηθψλ αγνξαζηψλ ηνπ 69,8% ηνπ "ΖΡΑΚΛΖ"
ήηαλ πιήξσο ελεκεξσκέλν γηα ηελ πψιεζε θαη φινη, νη ελδηαθεξφκελνη είραλ ίζεο
επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. ινη, ζε παγθφζκην επίπεδν. Γεχηεξνλ, νη
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ δίθαηεο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ήηαλ
ζχκθσλεο κε ηνλ ηχπν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζε παξφκνηεο
πεξηπηψζεηο, ζπλαιιαγέο. Σξίηνλ, ην ηίκεκα πνπ επεηεχρζεθε ήηαλ ζην πςειφηαην
κέγηζην ζεκείν ηεο θιίκαθνο ησλ πξνζδνθηψλ ζαο - εηδηθά εάλ ιεθζεί ππφςε ε
λνκηθή θαη πνιηηηθή αβεβαηφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ ζπλαιιαγή απηή. Σέηαξην, είλαη
εμαηξεηηθά απίζαλν κε ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηε ζπλαιιαγή φηη
ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αξρή - αθφκα θαη εάλ απηφ ήηαλ ηερληθά ή
λνκηθά εθηθηφ - φηη ζα νδεγνχζε ζε βειηησκέλε ηηκή - αθφκε θαη ρσξίο λα ιάβνπκε
ππφςε καο ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο. Πέκπηνλ, εάλ ε πψιεζε ηνπ κεξηδίνπ
ηνπ ΟΑΔ ζηνλ ΖΡΑΚΛΖ δελ νινθιεξσζεί βάζεη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα έρεη
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πξφγξακκα απνθξαηηθνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο
Κπβέξλεζεο. Έθηνλ, ε MORGAN STANLEY έρεη παξάζρεη γλσκνδφηεζε πεξί ηνπ
δηθαίνπ ηνπ ηηκήκαηνο".
Πξέπεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ εγθξίζεθε ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε Κνηλφηεηα δελ είρε δερζεί σο
λφκηκε ηε κεηνρνπνίεζε ησλ ρξεψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ηνπ 1986, ηελ νπνία
ζεψξεζε σο θξαηηθή ελίζρπζε θαη εθθξεκνχζε επηβνιή πξνζηίκνπ ηεο ηάμεσο ησλ 21
δηο, εθηφο εάλ ε ΑΓΔΣ επσιείην ζε ηηκή κεγαιχηεξε ησλ 90 δηο.
Χο γεληθή παξαηήξεζε πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ εθπνηήζεσο
δελ ήηαλ απιφ, ήηαλ αξθεηά πεξίπινθν θαη δελ εληάζζεηαη ζε απζηεξά θαζνξηζκέλα
πιαίζηα. "Σν ζέκα ήηαλ πεξίπινθν θαη δελ λνκίδσ φηη κπνξεί λα εληαρζεί ζε πνιχ
απφιπηεο έλλνηεο. Γηαηί ήηαλ κηα δηαπξαγκάηεπζε, πνπ πέξαζε απφ πνιιέο θάζεηο θαη
ε νπνία θαη' αλάγθε έπξεπε λα ζπκκνξθσζεί θαη κε ην γεληθφ πιαίζην ηεο αγνξάο."
(Καηάζεζε Σ. Υξηζηνδνχινπ, ζει. 16, ηεο 4/5/93).
Πξάγκαηη, ε δηαδηθαζία ηεο εθπνίεζεο απφ ηε θχζε ηεο δηήιζε δηάθνξα ζηάδηα θαη
ήηαλ αλαγθαίν νη εθάζηνηε απνθάζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ λα ιακβάλνληαη
ζε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνέθππηαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην.
Απφ ηελ εθηίκεζε ησλ εμειίμεσλ, πνπ ζπλέβεζαλ ζηα επί κέξνπο ζηάδηα, ε Δπηηξνπή
θαηά πιεηνςεθία δηαπηζηψλεη φηη ε εκθαληδφκελε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αιιαγή
ζηάζεο ή ζπκπεξηθνξάο νξηζκέλσλ κεξψλ ήηαλ απνηέιεζκα αθξηβψο ησλ λέσλ
δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Με ην πξίζκα απηφ πξέπεη λα
εμεηαζζνχλ νη ελέξγεηεο ησλ επί κέξνπο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Ζ ξνή ησλ

γεγνλφησλ, φπσο αλάγιπθα πξνθχπηνπλ απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ, ήηαλ ην
θπξίαξρν ζηνηρείν, πνπ δηακφξθσλε ηηο λέεο απνθάζεηο. πλνιηθά επηζθνπνχκελε ε
φιε δηαδηθαζία, δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε φηη φια ηα απφ ειιεληθήο πιεπξάο
ελδηαθεξφκελα κέξε πξνζπάζεζαλ λα επηηχρνπλ ην δπλαηφλ θαιχηεξν απνηέιεζκα,
ην νπνίν θαη επεηεχρζε.
Γ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ην ζέξνο ηνπ 1990 ε ΔΣΔ δελ αλήθε πιένλ ζην δεκφζην
ηνκέα (λ.1892/90, αξζξ. 51). Βεβαίσο κε ην λ. 2000/91 ε ΔΣΔ "επαλέξρεηαη" γηα
νξηζκέλα ζέκαηα ζην δεκφζην ηνκέα, αιιά ν λφκνο απηφο ΓΔΝ ΗΥΤΔ θαηά ην
ρξφλν πνπ εθδειψζεθε ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΣΔ (θζηλφπσξν 1991).Με ην δεδνκέλν
απηφ ε ΔΣΔ φθεηιε λα ζπλεθηηκά ηνπιάρηζηνλ ην ίδην ζπκθέξνλ ηεο σο Σξάπεδα θαη
ππφ ην πξίζκα απηφ πξέπεη λα εμεηαζζνχλ νη θηλήζεηο ηεο θαη νη ελέξγεηεο ηεο
Γηνηθήζεψο ηεο.
Ζ Δζληθή Σξάπεδα, ν κεγαιχηεξνο, πξν ηεο κεηνρνπνηήζεσο, κέηνρνο ηεο εηαηξείαο
ΑΓΔΣ, πνπ ιεηηνπξγεί θαηά ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, σο απηφλνκν
λνκηθφ πξφζσπν, θαηά ηξφπν κε επηδερφκελν ακθηζβήηεζε, επζχο, φηαλ εγελλήζε
ζέκα εθπνηήζεσο ηνπ πνζνζηνχ ησλ 69,8% ησλ "λέσλ" κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ" πνπ επξίζθνλην ζηελ θαηνρή ηνπ ΟΑΔ, εδήισζε πξνο ηνπο αξκφδηνπο
Τπνπξγνχο φηη:
Α. Δπηθπιάζζεηαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο γηα ηελ εθπνίεζε ησλ "παιαηψλ"
κεηνρψλ, πνπ επξίζθνλην ζηα ρέξηα ηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη, αλ ήζειε θξηζεί, απφ ηελ
Κπβέξλεζε, φηη πξέπεη λα εθπνηήζεη θαη απηή ηηο κεηνρέο ηεο (παιαηέο) καδί κε ηελ
εθπνίεζε ησλ "λέσλ " κεηνρψλ, θπξηφηεηαο ηνπ ΟΑΔ, πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ
θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ νη θαηερφκελεο απ' απηήλ "παιαηέο " κεηνρέο ,δηφηη έρνπλ
δηαθνξεηηθή "αμία" απν ηηο "λέεο".
Β. ηη δηαηεξεί απφιπηε ειεπζεξία θηλήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ
ηεο ίδηαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο, ζε ζρέζε κε ηε ζρεδηαδφκελε εθπνίεζε, αλ
πξνεγνπκέλσο δελ ηαθηνπνηεζεί, θαηά ηξφπν νξηζηηθφ, ε εθπιήξσζε ησλ ξεηψλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΑΔ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο
ξπζκίζεηο ηεο κεηνρνπνίεζεο ησλ πξνο απηήλ νθεηιψλ ηεο ΑΓΔΣ θαη άιισλ
εηαηξεηψλ, χςνπο 150 δηζ. θαη ηεο ζπλαθνχο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, γηα
ηελ αζέηεζε ησλ νπνίσλ αλαγθάζζεθε λα πξνζθχγεη απφ ην έηνο 1989, επί
Γηνηθήζεσο η. Παλαγφπνπινπ, ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε
πεξηθνπή απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο ΔΣΔ θ. Μηρ. Βξαλφπνπινπ γηα ην
ζέκα απηφ. "Ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ΔΣΔ (ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ πνπ
επξίζθνλην ζηα ρέξηα ηεο) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παίξλακε ην πξαγκαηηθφ
ηίκεκα. Δίκαζηε αληίζεηνη πξνο ηελ πψιεζε ηνπ θνκκαηηνχ ησλ κεηνρψλ ηνπ ΟΑΔ,
ρσξίο ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ΔΣΔ, πνπ απαηηνχζε ηελ πιεξσκή 150 δηο απιήξσησλ
νκνιφγσλ ηνπ ΟΑΔ. Απηφο ήηαλ ν φξνο πνπ ζέζακε θαη εθεί ήηαλ ην ζπκθέξνλ ηεο
ΔΣΔ".
Δίλαη αθξηβέο φηη, εάλ ην Διιεληθφ Κξάηνο είρε θξνληίζεη γηα ηελ πιεξσκή ησλ
νκνιφγσλ ηνπ ΟΑΔ, πνπ είρε εγγπεζεί, ηφηε ε Δζληθή Σξάπεδα δελ είρε θαλέλα
απνρξψληα ιφγν λα αλακεηρζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπνηήζεσο. Δίλαη
δηθαηνινγεκέλε θαη εχινγε ε αληίδξαζή ηεο θαη αδηάβιεηε ε πξφζεζή ηεο, θαηά ηελ
επηθξαηήζαζα ζηελ Δπηηξνπή γλψκε, λα ζπκκεηάζρεη θαη απηή (κφλε ηεο) ζην
δηαγσληζκφ γηα ηελ απφθηεζε ησλ πσινχκελσλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ θπξηφηεηαο ΟΑΔ,
ζπκθεθίδνπζα ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηά ηνπ πσιεηνχ ΟΑΔ απφ ηα νκφινγα, κε ην
ηίκεκα πνπ ζα πξφζθεξε απηή γηα ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ.

Οη "ζέζεηο" απηέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απερνχλ
φκνηεο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γηνηθεηψλ απηήο, ηεο ηειεπηαίαο ηνπιάρηζηνλ 10εηίαο. ε
πεξίπησζε δειαδή κε ζπκπιεχζεσο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΣΔ θαη ηνπ Γεκνζίνπ,
ηα "εηδηθά" ζπκθέξνληα ηεο ΔΣΔ πξέπεη λα πξνεγνχληαη άιισλ ζπκθεξφλησλ θαη
ζθνπηκνηήησλ. Πξάγκαηη, απφ ηηο θαηαζέζεηο ηνπ Μ. Βξαλφπνπινπ θαη ησλ ηέσο
Γηνηθεηψλ η. Παλαγφπνπινπ θαη Δ. Υξηζηνδνχινπ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο,
θαηαγξάθνληαη κε πιήξε ζαθήλεηα νη σο άλσ ζέζεηο.
(Μηρ. Βξαλφπνπινο "Ήηαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ΔΣΔ (ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο
ΑΓΔΣ πνπ επξίζθνλην ζηα ρέξηα ηεο) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα παίξλακε ην
πξαγκαηηθφ ηίκεκα. Δίκαζηε αληίζεηνη πξνο ηελ πψιεζε ηνπ θνκκαηηνχ ησλ κεηνρψλ
ηνπ ΟΑΔ, ρσξίο ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ΔΣΔ, πνπ απαηηνχζε ηελ πιεξσκή 150 δηο
απιήξσησλ νκνιφγσλ ηνπ ΟΑΔ. Απηφο ήηαλ ν φξνο πνπ ζέζακε θαη εθεί ήηαλ ην
ζπκθέξνλ ηεο ΔΣΔ".
Δπίζεο "ζέζακε σο ΔΣΔ, δηα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ φηη δελ δερφκεζα λα
πνπιεζνχλ νη κεηνρέο ηνπ ΟΑΔ, δηφηη ακθηζβεηνχζακε ηελ αμία ηνπο θαη ηε
λνκηκφηεηα ηεο πξάμεσο, φρη κφλν εκείο, αιιά θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην θαη ηα
ειιεληθά δηθαζηήξηα, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ είρε γίλεη ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ
ήηαλ εηο βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΣΔ. Γη' απηφ άιισζηε δελ έγηλε ε γεληθή
ζπλέιεπζε γηα λα ππεξςεθίζεη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε απηφλ ηνλ
ηξφπν. Γη' απηφ δειψζακε φηη δελ πξφθεηηαη λα δερζνχκε λα πνπιήζνπκε καδί κε ηνλ
ΟΑΔ, εθηφο αλ εδέρεην ε Κπβέξλεζε λα πάξνπκε δηαθνξεηηθφ ηίκεκα, δειαδή λα
πάξνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα γηα ηηο δηθέο καο κεηνρέο, δειαδή ην 9% απφ ην 69% ησλ
κεηνρψλ ηνπ ΟΑΔ, πνπ ζεσξνχζακε φηη πάζρνπλ λνκηθψο θαη δελ κπνξνχλ λα
πνπιεζνχλ". πλερίδνληαο δε "Με πξφηαζε ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ
είπε ε Κπβέξλεζε "δελ κπνξψ λα δερζψ λα πνπιήζσ απηέο πνπ ν θφζκνο ζεσξεί
ίδηεο, ελψ δελ είλαη ίδηεο κεηνρέο, ζε δηαθνξεηηθή ηηκή, δειαδή λα πάξεη ε ΔΣΔ
παξαπάλσ θαη ν ΟΑΔ ιηγφηεξν!" "Θεσξήζεθε φηη πνιηηηθά ήηαλ αδχλαην λα γίλεη θαη
ζπλεθσλήζε λα βνεζήζεη ε ΔΣΔ δηα ηνπ άιινπ ηξφπνπ, δειαδή φπνηνλ ηειηθά
θαηαθπξψζεη ν ΟΑΔ, λα μεπεξάζεη ηα λνκηθά ηνπ πξνβιήκαηα πνπ είραλ απηέο νη
κεηνρέο νη νπνίεο ήηαλ ππφ λνκηθή ακθηζβήηεζε, ήηαλ επίδηθν αγαζφ. Απηφ είπε θαη
ε MORGAN STANLEY".
Αθφκε φηη εγέλεην πξφηαζε "ηη ζα δερφκαζηε -εθφζνλ δελ δέρεζζε ηε ιχζε λα
έρνπλ δηαθνξεηηθή ηηκή, δειαδή λα πάξνπκε πεξηζζφηεξα ιεθηά- λα ζπκκεηάζρνπκε
θαιχπηνληαο ηνλ αγνξαζηή, φπνηνλ αγνξαζηή απνθαζίζεηε ζεηο ηειηθά λα ηνπ
θαιχςνπκε ην λνκηθφ πξφβιεκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα καο ξπζκίζεηε ηα 150
δηο θαη κνπ απήληεζε ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, φηη έγηλε δεθηφ απφ ηελ Κπβέξλεζε
απηφ ην αίηεκά καο. Πξν ηνπ δηαγσληζκνχ".
Καη ηέινο φηη ε ζέζε ηεο Δζληθήο:
"Ήηαλ αθελφο λα βνεζήζνπκε ην ειιεληθφ δεκφζην, φπσο καο έρεη δεηεζεί απφ ηελ
Κπβέξλεζε λα πεηχρεη φζν κπνξεί πςειφηεξε ηηκή, θαη αθεηέξνπ ν δηθφο καο ν
ζθνπφο ήηαλ λα ξπζκίζνπκε ηα 150 δηο νκφινγα. Γελ καο είπαλ φηη δελ ζα ζαο ην
ξπζκίζνπκε αλ ην πάξεη θάπνηνο άιινο. Εήηεζαλ ηε βνήζεηά καο ζην δηαγσληζκφ
απηφ, ηελ δψζακε πξνζχκσο, γηαηί ζπλέθεξε θαη ηελ ΔΣΔ θαη ην ειιεληθφ δεκφζην".
"Μηιάκε φηη ε ελεκέξσζε ππήξρε απφ ην θαινθαίξη, φηη ε ΔΣΔ ζα βνεζήζεη -θαη
απηφ κνπ εδεηήζε κάιηζηα απφ ηελ Κπβέξλεζε, δελ ην πξφηεηλα θαλ εγψ-κε φπνην
ηξφπν κπνξεί θαη είπα φηη ην αληάιιαγκα ηεο ΔΣΔ γηα λα βνεζήζεη ην δεκφζην είλαη
λα ξπζκηζηνχλ απηά ηα νκφινγα ηνπ ΟΑΔ. Καη ην απεδέρζε ε Κπβέξλεζε. Σφηε δελ
θνπβεληηάδακε γηα θαλέλαλ δηαγσληζκφ. Με φπνην ηξφπν ζα γηλφηαλ ε πψιεζε ζ'
απηφλ ζα βνεζνχζακε".

Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο θαη νη δειψζεηο ηνπ πξψελ Γηνηθεηνχ ηεο ΔΣΔ η.
Παλαγφπνπινπ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαηάζεζή ηνπ ηεο
11.5.93, φηαλ εξσηψκελνο γηα ηελ ππνβνιή αγσγήο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ κε
πιεξσκή ηεο εγγπήζεψο ηνπ, πνπ έγηλε επί δηνηθήζεψο ηνπ, αλαθέξεη "πξνζπαζνχζα
απφ θάζε πιεπξά λα δηαζθαιίζσ ηελ Σξάπεδα. Απηφο ήηαλ ν ζηφρνο κνπ θαη πνιιέο
θνξέο γηλφκνπλ δπζάξεζηνο ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία. Δγψ εζρνινχκελ κε ηα
ζπκθέξνληα ηεο Σξάπεδαο. Καη ζε άιια ζεκεία "φηη απνθιεηζηηθφο ζθνπφο, ζηφρνο
θαη γλψκνλαο ήηαλ ε εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Σξάπεδαο" θαη ζε άιιν
ζεκείν "Δγψ πηζηεχσ φηη ν Γηνηθεηήο ηεο ΔΣΔ πξέπεη λα θάλεη κφλν απηφ πνπ
ζπκθέξεη ηελ Σξάπεδα, φ,ηη δηαζθαιίδεη ηα ζπκθέξνληά ηεο". Αιιά θαη νη απφςεηο
ηνπ λπλ Γηνηθεηνχ ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θ. Σ. Υξηζηνδνχινπ δελ δηαθέξνπλ.
Καηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά (ζει. 39) "Γηεηέιεζα θαη εγψ Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο θαη
κπνξψ λα ζαο πσ φηη ήκνπλα ελ κνλίκσ θαηαζηάζεη ζπκπινθήο κε ην δεκφζην, δηφηη
ηα ζπκθέξνληα ηεο Δζληθήο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ ηειείσο αληίζεηα πξνο ην
ζπκθέξνλ ηνπ δεκνζίνπ. Καη επεηδή φηαλ αλαιακβάλεηο ηε δηνίθεζε θάπνηνπ
νξγαληζκνχ ην παίξλεηο ζνβαξά, δειαδή αληηκεησπίδεηο ηνλ νξγαληζκφ ζαλ επζχλε
ζνπ, δελ κπνξψ λα πσ φηη ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηελ επνρή πνπ είρα εγψ ηε
δηνίθεζή ηεο, εθηλείην ζαλ έλα είδνο ζπλαξηήζεσο ηνπ δεκνζίνπ. Δίρε ηα δηθά ηεο
ζπκθέξνληα θαη ηηο δηθέο ηεο απφςεηο. Σν ίδην, ινηπφλ, ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε
ηνπ θπξίνπ Βξαλφπνπινπ, ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα είρε δηαθνξεηηθή άπνςε ελ
πξνθεηκέλσ".
Καη ζε άιιν ζεκείν "Γηεηέιεζα θαη εγψ δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο θαη Τπνπξγφο
πληνληζκνχ ήηαλ θαη ν θ. Μπνχηνο θαη ν θ. Μεηζνηάθεο, θαη λνκίδσ θαη ν θ.
Ράιιεο γηα έλα δηάζηεκα. ηελ πεξίνδν απηή ζαο δηαβεβαηψλσ φηη ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ήκνπλ ηειείσο αληίζεηνο καδί ηνπο θαη έθαλα φ,ηη έθξηλα ζθφπηκν ή
ζπκθέξνλ γηα ηελ Σξάπεδα".
Απφ ην ζχλνιν ηνπ ζπγθεληξσζέληνο πιηθνχ πξνέθπςε, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο
πιεηνςεθίαο ηεο Δπηηξνπήο, φηη ηφζν νη δηάθνξνη ζχκβνπινη, φζν θαη νη ππνςήθηνη
επελδπηέο (αγνξαζηέο) ηεινχζαλ ζε γλψζε ησλ λνκηθψλ ακθηζβεηήζεσλ θαη ησλ ζε
εμέιημε δηθαζηηθψλ αγψλσλ ηφζν ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα φζν θαη ζην θνηλνηηθφ
δηθαζηήξην θαη επεδίσθαλ ηε φζν ην δπλαηφλ αζθαιέζηεξε θαηνρχξσζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηθλχνληαλ πιεηνδφηεο ζηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία. Ζ πξνζπάζεηα θαηνρπξψζεψο ηνπο νδεγνχζε, θαηά ηξφπν απνθιεηζηηθφ,
ζηελ αλαδήηεζε θαηάιιεινπ ζρήκαηνο ή ηξφπνπ, ζχκπξαμεο, ζπλεξγαζίαο,
ζπλαίλεζεο θαη ελ γέλεη αλάκεημεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Ζ ηειεπηαία κε ηε δηπιή
ηδηφηεηά ηεο, ηνπ κεγαιχηεξνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο ρψξαο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ
"παιαηνχ" κεηφρνπ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", απνηεινχζε κία πξψηεο ηάμεσο ή θαη ηε
κνλαδηθή δχλακε ζηήξημεο ηεο νπνηαζδήπνηε επελδπηηθήο ηνπο πξφηαζεο.
Σν ειιεληθφ θξάηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πψιεζεο δηα ησλ
αξκνδίσλ Τπνπξγψλ ηνπ (Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ, Βηνκεραλίαο θαη
Δλέξγεηαο), αιιά θαη ν ΟΑΔ, επεδίσμαλ ζπζηεκαηηθά κεηά ηε γλσζηνπνίεζε ησλ
ζέζεσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηε ζχκπξαμή ηεο ζηελ εθπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηεο
ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ". Καη νη δχν εγλψξηδαλ, φηη ε ζχκπξαμε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
δηεπθφιπλε ηελ φιε δηαδηθαζία εθπνίεζεο, εθφζνλ νη θαηερφκελεο απν ηελ Δζληθή
Σξάπεδα "παιαηέο" κεηνρέο είραλ, εάλ φρη ηδηαίηεξε "ηηκή", ηδηαίηεξε "αμία" θαη
"βαξχηεηα".
πσο πξνθχπηεη απν ην ζχλνιν ηνπ ζπγθεληξσζέληνο πιηθνχ, ε πιεηνςεθία ηεο
Δπηηξνπήο δηαπίζησζε φηη ην Διιεληθφ Γεκφζην είρε εθηηκήζεη φηη ε ζπκκεηνρή ηεο
Δζληθήο Σξαπέδεο, εληφο νξηζκέλσλ πιαηζίσλ, ηδίσο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε απηφλ
εθ ησλ ππνςεθίσλ επελδπηψλ, ν νπνίνο ζα αλεδεηθλχεην πιεηνδφηεο, ζα ήηαλ

ρξήζηκε θαη απνηειεζκαηηθή θαη πνιιαπιά ζα πξνζηάηεπε ηα ζπκθέξνληά ηνπ,
αζρέησο ηνπ φηη πξνζηάηεπε παξάιιεια θαη ηα ίδηα ηα ζπκθέξνληά ηεο. Δηδηθφηεξα
εμεηηκήζε φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ζα αζθνχζε ζεκαληηθφηαηε
επηξξνή:
α) ηελ επίηεπμε (δηαζθάιηζε) ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ηηκήκαηνο ζηελ πψιεζε.
β) ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη ησλ "παιαηψλ" κεηφρσλ
απν ηηο εθθξεκνχζεο δηθαζηηθέο δηελέμεηο.
γ) ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο πξνο ηελ Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) βάζεη ησλ
ζπκθσληψλ πνπ είραλ επηηεπρζεί κεηαμχ ηνπ Δπηηξφπνπ BRITTAN θαη ηνπ ΤΠΔΘΟ
θαη ηελ απνθπγή θαηαβνιήο πξνζηίκνπ ηεο ηάμεσο ησλ 27 δηζ. πιένλ ηφθσλ, φζε θαη
ε γελνκέλε ην έηνο 1986 αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΑΓΔΣ.
Δ η δ η θ φ η ε ξ α:Ζ δηαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ ηηκήκαηνο θαζίζηαην
πεξηζζφηεξν εθηθηή, εθφζνλ ε παξνπζία ελφο ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, θαη
κάιηζηα ηνπ κεγαιχηεξνπ ηεο ρψξαο θαη θαηφρνπ ζεκαληηθνχ παθέηνπ "παιαηψλ"
κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ", απέηξεπε απφ ηελ ππνβνιή πξφηαζεο αγνξάο ζε
ρακειή ηηκή, κε ην πξφζρεκα ησλ λνκηθψλ αδπλακηψλ ησλ πσινχκελσλ κεηνρψλ.
Ζ παξνπζία ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηνπ εμαζθάιηδε ηελ εζπρία ηνπ, ζε πεξίπησζε
δπζκελνχο απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ, εθφζνλ ε Δζληθή Σξάπεδα κε ην
30% ησλ παιαηψλ κεηνρψλ θαη ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ησλ ινηπψλ εμαζθάιηδε ην
effective majority. Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζθνξά ηνπ νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ
επελδπηή δελ έπξεπε λα επεξεάδεηαη απφ ηε λνκηθή αβεβαηφηεηα θάπνηαο δηθαζηηθήο
πεξηπινθήο, εθφζνλ ε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηνλ εμαζθάιηδε απν
απξφνπηεο δπζκελείο θαηαζηάζεηο. Ζ παξνπζία ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο, δειαδή,
απέηξεπε ή εζκίθξπλε ηνπο θηλδχλνπο απφ ππάξρνπζεο, επίζεκεο ή αλεπίζεκεο,
ζπκθσλίεο ειέγρνπ ηνπ θιάδνπ ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο, ζπκθσλίεο πνπ ειέγρνληαη
θαη ζήκεξα απφ ηελ ΔΟΚ θαη ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην, πνπ βάζεη ησλ ζπκθσληψλ
απηψλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνζθεξζεί έλα πνιχ κηθξφ ηίκεκα.
Ζ Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία ζπκπεξαίλεη φηη ε αλάκεημε ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο
ζηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ήηαλ απνηέιεζκα κίαο
θηινζνθίαο, αθελφο κελ εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, δηθαηνινγεκέλσλ,
άιισζηε, απφ ην γεγνλφο, φηη αλαγθάζηεθε επί δηνηθήζεσο . Παλαγφπνπινπ λα
πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επηδίθαζε απαηηήζεψλ ηεο θαηά ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΑΔ, αθεηέξνπ δε εμππεξέηεζεο ησλ γεληθφηεξσλ ζπκθεξφλησλ
ηεο ρψξαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο ηηκήο θαη απνθπγήο πεξηπινθψλ ζηνλ
πιεηνδφηε πνπ ζα αλαδεηθλπφηαλ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη ε εηαηξεία CALCESTRUZZI είρε ηελ ίδηα αληίιεςε κε
ηελ Δζληθή Σξάπεδα, φηη δειαδή νη "παιαηέο" κεηνρέο, πνπ είρε απνθηήζεη δηα ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ θαη ζε αξθεηά πςειέο ηηκέο, είραλ ηδίαλ, απηφλνκε "ηηκή", "αμία"
θαη "βαξχηεηα", ζε ζρέζε κε ηηο πξνεξρφκελεο εθ ηεο "κεηνρνπνηήζεσο" κεηνρέο.
ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΣΔ-CALCESTRUZZI
Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο εληνπίδνληαη:
1)ηελ αγνξά ησλ Σζηκέλησλ Υαιθίδνο. πγθεθξηκέλα, ην Μάξηην ηνπ 1991 ε
CALCESTRUZZI πιεηνδφηεζε ζε δηαγσληζκφ γηα ηελ αγνξά ησλ Σζηκέλησλ
Υαιθίδνο, πξνζθέξνληαο ηίκεκα 41,25 δξρ., φηαλ ν δεχηεξνο πιεηνδφηεο είρε
πξνζθέξεη 20 δηζ. δξρ.
Σελ επνκέλε εκέξα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ CALCESTRUZZI απηή
κε επηζηνιή ηεο αλήξεζε ηελ πξνζθνξά ηεο ιφγσ ηνπ φηη ε ζπκθσλία είρε γίλεη κε
ηνπο κεηφρνπο θαη φρη κε ηνπο πηζησηέο θαη δήηεζε λα γίλεη κεηαβνιή ηεο ζπκθσλίαο.

ην δηάζηεκα κέρξη ην δηαγσληζκφ γηα ηελ ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ε ΔΣΔ, κεγαιχηεξνο
πηζησηήο ησλ Σζηκέλησλ Υαιθίδνο, πίεδε ηελ CALCESTRUZZI λα θαηαβάιεη ην
ηίκεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο. Απηφ πεξηειήθζε σο φξνο ζηε ζπκθσλία
ΔΣΔ-CALCESTRUZZI γηα ηε ζχζηαζε ηεο CAL-NAT.
Ζ CALCESTRUZZI φκσο άθεζε θαη παξήιζε ν ρξφλνο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ
πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη δελ θαηέβαιε ην ηίκεκα, παξά ηηο πηέζεηο ηεο Δζληθήο,
αιιά θαη ησλ κεηφρσλ ησλ Σζηκέλησλ Υαιθίδνο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο,
κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηθαζηηθέο δηελέμεηο, ήδε δε έρεη εθδνζεί πξνδηθαζηηθή
απφθαζε, πνπ δηθαηψλεη ηηο ζέζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ηεο ΔΣΔ απέλαληη ζηελ
CALCESTRUZZI.
2)ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πκθσλεηηθνχ ηεο CAL-NAT, φπνπ ε ΔΣΔ
ππνζηεξίδεη φηη ε CALCESTRUZZI είλαη ππνρξεσκέλε απφ ηνπο φξνπο ηνπ
ζπκβνιαίνπ -θαη εηδηθφηεξα απφ ην άξζξν 5- ην 1996 λα αγνξάζεη ην ζχλνιν ησλ
κεηνρψλ πνπ έρεη ε ΔΣΔ ζηελ CAL-NAT κε βάζε ηε ζχκβαζε γηα ηε ζχζηαζε ηεο
Κνηλνπξαμίαο.
Σν άξζξν 5 αλαθέξεη ηνλ ηξφπν αγνξάο απφ ηελ CALCESTRUZZI ησλ κεηνρψλ θαη
θαζνξίδεη ηνπο φξνπο, νη νπνίνη κε ηξαπεδηθά θξηηήξηα ζεσξνχληαη ηδηαηηέξσο
επλντθνί θαη επσθειείο γηα ηελ ΔΣΔ. Αιιά θαη απφ ζεηξά καξηχξσλ έρεη θαηαηεζεί
φηη ε Δζληθή δελ έθαλε αγνξά, αιιά "πψιεζε ππφ πξνζεζκία", αθνχ απηή ηειηθά
γίλεηαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ CALCESTRUZZI. Αλ ιεθζνχλ κάιηζηα ππφςε νη
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο -πνπ θαη απηέο είλαη ηφζν επλντθέο απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΣΔηφηε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη κφλν νη φξνη, πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν απηφ ζα
ήηαλ απνηξεπηηθνί ηεο αγνξάο ηεο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" απφ ηελ ITALCEMENTI,
αλεμαξηήησο ηηκήκαηνο, φπσο θαηεηέζε απφ ην κάξηπξα Νηθ. Γεσξγηάδε.
Αληίζεηα, ν Λ. Παληζαβφιηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο CALCESTRUZZI ιέεη φηη έρεη
δηθαίσκα επηινγήο (option)αγνξάο ησλ κεηνρψλ απηψλ θαη δελ δεζκεχεηαη απφ ηε
ζχκβαζε. Αλαθέξνπλ φκσο, θαη απηφο θαη ν Νηθ. Γεσξγηάδεο, φηη ηφηε ζα ζπκθέξεη
ζηελ εηαηξεία λα πξνβεί ζηελ αγνξά απηή θαη ζα ην θάλεη.
ΜΔΡΗΜΑ ΥΡΖΔΧ 1991
Απφ λνκηθήο απφςεσο ην κέξηζκα αλήθεη ζηνλ, θαηά ηελ ηαθηηθή Γ.. πνπ εγθξίλεη
ηνλ ηζνινγηζκφ θαη απνθαζίδεη ηπρφλ δηαλνκή κεξίζκαηνο, θάηνρν ηεο κεηνρήο. Ζ
έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο έγηλε κεηά ηε κεηαβίβαζε
ησλ κεηνρψλ ζηελ θνηλνπξαμία θαη γηα ην ιφγν απηφλ ην κέξηζκα εηζεπξάρζε απφ ηνλ
θάηνρν ησλ κεηνρψλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή εθείλε.
α)Απφ νπζηαζηηθήο απφςεσο ζην κέξηζκα αληαλαθιά ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο
1991, ε δε πξνζθνξά ηεο θνηλνπξαμίαο έγηλε ηελ 21.2.1992. Γηα ηε δηακφξθσζε,
δειαδή, ηεο πξνζθνξάο απηήο, ειήθζεζαλ πξνθαλψο, φπσο θαηαηέζεθε απφ πνιινχο
κάξηπξεο, ππφςε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο, πνπ έιεμε ηελ 31.12.91.
εκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα απηά είραλ γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο
κέζσ ηεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο πνπ έθαλε ε ARTHUR ANDERSEN.
β) χκθσλα κε ην λ. 2190/1920, εάλ ην 1/20 ησλ κεηφρσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
Γεληθή πλέιεπζε, δεηήζεη αλαβνιή, ε αλαβνιή πξέπεη λα δνζεί. Δθ' φζνλ, ινηπφλ, ε
ΔΣΔ, πνπ θαηέρεη πνζνζηφ πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ 1/20, δήηεζε αλαβνιή, έπξεπε λα
δνζεί.
γ) Ζ πψιεζε ζα νινθιεξσλφηαλ κε ηελ παξάδνζε ησλ κεηνρψλ, πνπ πξνβιεπφηαλ
φηη έπξεπε λα γίλεη εληφο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο. Γη'
απηφ εδεηήζε αλαβνιή θαη πξάγκαηη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο
παξεδφζεζαλ νη κεηνρέο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Ζ Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθαίλεηαη, φηη ε εθπνίεζε ησλ κεηνρψλ, πνπ
επξίζθνλην ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ΟΑΔ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 69,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ΑΓΔΣ "ΖΡΑΚΛΖ" ήηαλ αλαγθαία θαη σθέιηκε γηα ην
Διιεληθφ Γεκφζην θαη φηη ε δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζήζεθε ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο
αθνινπζνχκελεο, ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, δηαδηθαζίεο θαη αξρέο θαη εθηλήζε εληφο
ησλ ζπκβαηηθψλ θαη λνκίκσλ πιαηζίσλ. Γελ δηεπηζηψζεζαλ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο
απφ θπβεξλεηηθά ή άιια φξγαλα, πνπ λα δεκηνπξγνχλ έζησ θαη ππφλνηεο αλακείμεσο
ηνχησλ, πέξαλ ηεο εθ ησλ λφκσλ θαη ηεο ζπλήζνπο θπβεξλεηηθήο πξαθηηθήο
αζθήζεσο ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο. Οπνηαδήπνηε αλάκεημε
θπβεξλεηηθνχ πξνζψπνπ (Μειψλ Κπβεξλήζεσο, Κπβεξλεηηθψλ εμ Τπνπξγψλ
Δπηηξνπψλ), αιιά θαη ησλ Γηνηθήζεσλ ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ ΟΑΔ, έγηλε
εληφο ησλ λνκίκσλ πιαηζίσλ θαη ηεο ζπλήζνπο πξαθηηθήο.
Οη ελέξγεηεο, εμάιινπ, ηεο Γηνηθήζεσο ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο δηεπηζηψζε φηη
εθηλήζεζαλ κέζα ζηα πιαίζηα πεξηθξνπξήζεσο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, σο κεηφρνπ,
θαηφρνπ "παιαηψλ" κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ηδηφηεηάο ηεο σο ηνπ πξψηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο ρψξαο, πνπ έξρεηαη αξσγφο ζηελ αζθνχκελε εθάζηνηε
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.
Ζ Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία εθπνηήζεσο, ζην ζχλνιφ
ηεο, ππήξμε δηαθαλήο θαη αμηφπηζηε θαη νη πξάμεηο ηφζν ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ,
φζν θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ αλεπίιεπηεο.
Απνθαίλεηαη επίζεο φηη ην επηηεπρζέλ ηίκεκα ησλ 124 δηζ. ήηαλ ην κέγηζην πνπ
κπνξνχζε λα επηηεπρζεί.
Ζ Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθαίλεηαη φηη δελ πξνέθπςε ε ειάρηζηε ππφλνηα γηα
ρξεκαηηζκφ, νχηε πνιηηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο αηφκσλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, πνπ
εζρνιήζεζαλ κε ηελ πψιεζε ηεο Διιεληθήο Σζηκεληνβηνκεραλίαο ΑΓΔΣ
"ΖΡΑΚΛΖ".
ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΥΡ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ
Κ. ΓΔΧΡΓΟΛΗΟ
Γ. ΚΑΛΟ
ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΡΗΟ
Σ. ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟ
Η. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ
ΥΡ. ΜΑΡΚΟΓΗΑΝΝΑΚΖ
Β. ΜΠΔΚΗΡΖ
ΣΡ. ΜΠΔΛΛΟ
ΔΛ. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ
Η. ΠΑΠΑΓΖΜΟΠΟΤΛΟ
Γ. ΑΛΑΓΚΟΤΓΖ
Η. ΣΡΑΓΑΚΖ

Ν. ΑΚΡΗΣΗΓΖ
ΓΔΡ. ΑΡΔΝΖ
Κ. ΒΡΔΣΣΟ
Γ. ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ
Π. ΕΑΚΟΛΗΚΟ
Φ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ
Γ. ΚΑΣΗΦΑΡΑ
Γ. ΜΠΔΖ
Π. ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ
ΖΛ. ΠΑΠΑΖΛΗΑ
Π. ΚΟΣΗΝΗΧΣΖ
ΑΘ. ΠΑΦΗΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Με ηελ ππ'αξηζκ.5837/4279/25.10.93
απφθαζε ηνπ θπξίνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο ζπγθξνηήζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ ην
άξζξν 46 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο Δπηηξνπή ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Βνπιήο.

Ζ ζρεηηθή απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο Βνπιεπηέο θαη
θαηαρσξίδεηαη επίζεο ζηα Πξαθηηθά. Σν θείκελν ηεο απφθαζεο έρεη σο εμήο:
ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ
ΠΔΡΗΟΓΟ Ζ’ -ΤΝΟΓΟ Α'
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ Αζήλα, 25 Οθησβξίνπ 1993
Πξση. 5837
Αξηζκ.
Γηεθπ. 4279
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πξφεδξνο ηεο Βνπιήο
έρνληαο ππφςε:
1. Σα άξζξα 46, 47 θαη 48 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο θαη
2. Σηο έγγξαθεο ππνδείμεηο ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Οκάδσλ,
απνθαζίδνπκε
ζπγθξνηνχκε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 46 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο
Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ ηεο Βνπιήο, γηα ηελ Α' χλνδν ηεο Ζ' Πεξηφδνπ, σο
αθνινχζσο:
1. Κσλζηαληίλνο Βξεηηφο
2. Παξαζθεπάο Φνπληάο
3. Κσλζηαληίλνο Δπκνηξίδεο
4. Γεψξγηνο Αδακφπνπινο
5. πχξνο Καινχδεο
6. Μαλψιεο Κεθαινγηάλλεο
7. Νηθφπνπινο Αλαζηάζηνο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΒΟΤΛΖ
ΑΠΟΣΟΛΟ ΥΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ
Κνηλνπνίεζε
1. Αλαθεξφκελνπο θ.θ. Βνπιεπηέο
2. Γηεχζπλζε Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ
α. Σκήκα Γξακκαηείαο
β. Σκήκα Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ
ΠΡΟΔΓΡΟ(Απφζηνινο Καθιακάλεο):Θα αθνινπζήζεη νλνκαζηηθή θεθνθνξία γηα
ηελ παξνρή ςήθνπ εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ Κπβέξλεζε.
Παξαθαιψ λα πξνζέιζνπλ επί ηνπ θαηαιφγνπ ν θ. Ησάλλεο Γηακαληίδεο απφ ην
ΠΑΟΚ θαη ν θ. Παλαγηψηεο Κακκέλνο απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία.
Οη παξέρνληεο ςήθν εκπηζηνζχλεο ζηελ Κπβέξλεζε κεηά ηελ εθθψλεζή ηνπ
νλφκαηφο ηνπο απαληνχλ ΝΑΗ.
Οη αξλνχκελνη ςήθν εκπηζηνζχλεο απαληνχλ ΟΥΗ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή λα ζαο αλαθνηλψζσ φηη ην Πξνεδξείν
έιαβε ηελ θάησζη επηζηνιή: "Αμηφηηκε θχξηε Πξφεδξε, απνπζηάδσ ζην εμσηεξηθφ.
Γελ δχλακαη λα παξαζηψ ζηελ ςεθνθνξία επί ησλ πξνγξακκαηηθψλ δειψζεσλ ηεο
Κπβεξλήζεσο θαη ζαο παξαθαιψ λα γλσξίζεηε ζην ψκα φηη ηηο θαηαςεθίδσ. Με

ηηκή. Βαζίιεηνο Κνξαράεο. Βνπιεπηήο Α' Πεξηθέξεηαο Αζελψλ ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο".
Παξαθαιψ λα αξρίζεη ε αλάγλσζε ηνπ θαηαιφγνπ.
(ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ)
(ΜΔΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΝΑΓΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ).
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Τπάξρεη θαλείο ζπλάδειθνο πνπ δελ
άθνπζε ην φλνκά ηνπ; Καλείο.
Κεξχζζεηαη πεξαησκέλε ε ςεθνθνξία θαη παξαθαιψ γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ
ςήθσλ.
(ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ)
(ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ)
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, έρσ ηελ ηηκή
λα αλαθνηλψζσ ζην ψκα ην απνηέιεζκα ηεο δηεμαρζείζεο ςεθνθνξίαο.
χλνιν ςεθηζάλησλ 299 Βνπιεπηέο.
ηελ Κπβέξλεζε έδσζαλ ςήθν εκπηζηνζχλεο 170 Βνπιεπηέο.
(ξζηνη νη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ρεηξνθξνηνχλ δσεξά θαη παξαηεηακέλα)
Αξλήζεθαλ ςήθν εκπηζηνζχλεο 129 Βνπιεπηέο, ζχκθσλα κε ην θάησζη πξσηφθνιιν
νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο.
ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ
Αιεπξάο Ησάλλεο Ν
Μεξθνχξε Ακαιία-Μαξία Ν
Κνπβειάθεο Γεψξγηνο Ν
Ληβάλεο Αληψληνο Ν
Λαιηψηεο Κψζηαο Ν
Κνπξήο Νηθφιανο Ν
Αθξίηα χιβα-Καίηε Ν
Σζαιδάξεο Αζαλάζηνο Ο
Καλειιφπνπινο Αζαλάζηνο Ο
Παπαθσλζηαληίλνπ Μηραήι Ο
Γθφλεο Αλαζηάζηνο Ο
Ππιαξηλφο Κσλζηαληίλνο Ο
Α' ΑΘΖΝΧΝ
(Γήκνο Αζελαίσλ)
Γελλεκαηάο Γεψξγηνο Ν
Αξζέλεο Γεξάζηκνο Ν
Πεπνλήο Αλαζηάζηνο Ν
Παπαλησλίνπ Ησάλλεο Ν
Σζνχξαο Αζαλάζηνο Ν
Καηζηθάξαο Γεψξγηνο Ν
Μπέεο Γεκήηξηνο Ν
Αλνπζάθε Διέλε Ν
Σδαλλεηάθεο Σδαλλήο Ο
Μάλνο ηέθαλνο Ο
Έβεξη Μηιηηάδεο Ο
Αβξακφπνπινο Γεκήηξηνο Ο
Βνπιγαξάθεο Γεψξγηνο Ο

Μπελάθε-Φαξνχδα Άλλα Ο
Γηαλλάθνπ-Κνπηζίθνπ Μαξηέηηα Ο
Παπαδφγγνλαο Αιέμαλδξνο Ο
Εαθεηξφπνπινο Δπακεηλψλδαο Ο
Κνξαράεο Βαζίιεηνο
Καθιακάλεο Νηθήηαο Ο
Βεληδέινο Νηθήηαο Ο
Κνινδψθ Οξέζηεο Ο
Β' ΑΘΖΝΧΝ
(Τπφινηπν πξψελ Γήκνπ Αζελαίσλ)
Παπαλδξένπ Βαζηιηθή Ν
Καθιακάλεο Απφζηνινο Ν
Γηαλλφπνπινο Δπάγγεινο Ν
Αζαλαζφπνπινο Νηθφιανο Ν
Υαξαιακπφπνπινο Ησάλλεο Ν
Κνπινχξεο Κίκσλ Ν
Γείηνλαο Κσλζηαληίλνο Ν
Αλσκεξίηεο Γεψξγηνο Ν
Μαγθάθεο Γεψξγηνο-Αιέμαλδξνο Ν
Καλειιφπνπινο Λάκπξνο Ν
Βεξπβάθεο Διεπζέξηνο Ν
Υπηήξεο Σειέκαρνο Ν
Σδνπκάθαο ηέθαλνο Ν
Παπαλαγηψηνπ Κσλ/λνο Ν
Υαξαιάκπνπο Ησάλλεο Ν
Καηζέιε Διεσλφξα (Νφξα) Ν
Μεηζνηάθεο Κσλζηαληίλνο Ο
Βαξβηηζηψηεο Ησάλλεο Ο
Καξαηδαθέξεο Γεψξγηνο Ο
Πεηξαιηά-Πάιιε Φάλε Ο
Ληάπεο Μηράιεο-Γεψξγηνο Ο
Καζζίκεο Θεφδσξνο Ο
Πνιχδσξαο Βχξσλ Ο
Αλδξενπιάθνο Απφζηνινο Ο
Γηαθνπκάηνο Γεξάζηκνο Ο
Μπξαηάθνο Άγγεινο Ο
Κακκέλνο Παλαγηψηεο-Πάλνο Ο
Μετκαξάθεο Δπάγγεινο Ο
Λεληάθεο Αλδξέαο Ο
ηεθαλφπνπινο Θεφδσξνο-ηέθαλνο Ο
Παπαξξήγα Αιεμάλδξα Ο
Κσζηφπνπινο Γεκήηξηνο Ο
ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΗΑ ΚΑΗ ΑΚΑΡΝΑΝΗΑ
Ρνθφθπιινο Υξήζηνο Ν
Κνθθηλνβαζίιεο Υξήζηνο Ν
Μπαιηάο Αιέμαλδξνο Ν
κπξιήο-Ληαθαηάο Υξήζηνο Ν
Γεκεηξαθφπνπινο Αζαλάζηνο Ν

Καξαγθνχλεο Αλδξέαο Ο
Μαγγίλαο Βαζίιεηνο Ο
ηξηθηάξεο πχξνο Ο
ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ
Μειίδεο Ησάλλεο Ν
Νηνχηζνο Αλδξέαο Ν
Παπαδεκεηξίνπ Έιζα Ο
ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ
Γαζθαιάθεο Γεψξγηνο Ν
Ρέππαο Γεκήηξηνο Ν
Σαηνχιεο Πέηξνο Ο
Κσζηφπνπινο Γεκήηξηνο Ο
ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ
Οηθνλνκίδεο Παλαγηψηεο Ν
Κνιηνπάλνο Θεφδσξνο Ν
Κνληαμήο Αζαλάζηνο Ο
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ
Πάγθαινο Θεφδσξνο Ν
Βξεηηφο Κσλ/λνο Ν
Γηαλλάθεο Ησάλλεο Ν
Παπαειίαο Ζιίαο Ν
Καηζίθεο Θεφδσξνο Ο
Καηζηγηάλλεο Υξήζηνο Ο
Κνπκπνχξεο Γήκνο Ο
ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ
Παπαλδξένπ Γεψξγηνο Ν
Φνχξαο Αλδξέαο Ν
Καηζηθφπνπινο Γεκήηξηνο Ν
θακλάθεο Γεκήηξηνο Ν
Θσκά Μαξία Ν
πειησηφπνπινο πήιηνο Ο
Μπεθίξεο Βαζίιεηνο Ο
Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο Ο
Οηθνλνκφπνπινο Νηθφιανο Ο
ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ
Αθξηβάθεο Αιέμαλδξνο Ν
Καηζηκπάξδεο Γεψξγηνο Ν
Απνζηνιίδεο Λνπθάο Ν
Σζηπιάθνο Αξηζηείδεο Ο
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ
Σαηαξίδεο Κπξηάθνο Ν
Κξηθέιεο Αλαζηάζηνο Ο

ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ
Κσλζηαληίλνπ Φιψξνο Ν
ααηζφγινπ Αλέζηεο Ν
Δπκνηξίδεο Κσλ/λνο Ο
Γακηαλφο Θεφδσξνο Ο
ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ
Παπαλδξένπ Αλδξέαο Ν
θαλδαιίδεο Κσλ/λνο Ν
θπξίνπ Κνζκάο Ν
Παπιίδεο Αξηζηνηέιεο Ο
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ
Φσηηάδεο Απφζηνινο Ν
Κεπνπξφο Υξήζηνο Ν
Καβαξαηδήο Ησάλλεο Ο
Υαηδεληθνιάνπ Παλαγηψηεο Ο
Λπκπεξαθίδεο Λεσλίδαο Ο
ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ
Πηπεξγηάο Γεκήηξηνο Ν
Κεδίθνγινπ Βαζίιεηνο Ν
Παπαζηξαηήο Οξέζηεο Ν
Γηαηξάο πχξνο Ν
Παπαλδξένπ Νηθφιανο Ο
Παπαγεσξγφπνπινο Λεπηέξεο Ο
ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ
Μπαθνγηάλλε Θενδψξα (Νηφξα) Ο
ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Παιαηνζφδσξνο Γεκήηξηνο Ν
ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ
θνπιαξίθεο Ησάλλεο Ν
Γεσξγαθφπνπινο Γεκήηξεο Ν
Εαθεηξφπνπινο Γηάλλεο Ν
Πεηξαιηάο Απγεξηλφο-Ρέλνο Ν
Κνξθνιφπνπινο Βαζίιεο Ο
ηεθαλνπνχινπ Φσηεηλή Ο
ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ
Υξπζνρντδεο Μηραήι Ν
Γηθφλνγινπ Μφζρνο Ν
Κπξηαδφπνπινο ηέθαλνο Ο
Παπαζηάκθνο Γεψξγηνο Ο
ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
Παπαζηεθαλάθεο Δκκαλνπήι Ν
Φξαγθηαδνπιάθεο Μάλνο Ν

Μπαληνπβάο Κσλζηαληίλνο Ν
αξξήο Γεκήηξηνο Ν
Κνπξάθεο Ησάλλεο Ν
Κεθαινγηάλλεο Δκκαλνπήι Ο
Γαιεληαλφο Μηραήι Ο
ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ
Παπαδφπνπινο Αιέμαλδξνο Ν
Βεδδξεβάλεο Ζιίαο Ο
Α' ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
(Πξψελ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο)
Βεληδέινο Δπάγγεινο Ν
Παπαζεκειήο ηπιηαλφο-Άγγεινο Ν
Καζηαλίδεο Υαξάιακπνο Ν
Σζνραηδφπνπινο Απφζη.- Αζαλάζηνο Ν
Κσλζηαληηλίδεο Διεπζέξηνο Ν
ππξηνχλεο Κπξηάθνο Ν
Αθξηηίδεο Νηθφιανο Ν
Καξακαλιήο Κσλ/λνο Ο
Παπαγεσξγφπνπινο Βαζίιεηνο Ο
Φσκηάδεο Παλαγηψηεο Ο
Κνχβειαο σηήξηνο Ο
πειηφπνπινο Αλαζηάζηνο Ο
Καηζαξφο Ησάλλεο Ο
Β' ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
(Τπφινηπν Ννκνχ Θεζζαινλίθεο)
Κίξθνο Γεψξγηνο Ν
Γεξαλίδεο Βαζίιεηνο Ν
Γιαβίλαο Ησάλλεο Ν
Γηακαληήο Κσλ/λνο Ν
Κνζθηλάο Υξήζηνο Ο
Σδηηδηθψζηαο Γηψξγνο Ο
Νηθφπνπινο Αλαζηάζηνο Ο
ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
Μσξατηεο Γεψξγηνο Ν
Παπνχιηαο Κάξνινο Ν
Αξγχξεο Δπάγγεινο Ν
Μαιέζηνο Δπάγγεινο Ν
Υαξαιακπφπνπινο Κψζηαο Ο
Φνχζαο Αληψλεο Ο
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
Σζαθιίδεο Ησάλλεο Ν
Γεκνζζελφπνπινο Γεκνζζέλεο Ν
Παλαγησηφπνπινο Γηψξγνο Ο
Καιαληδήο Γηψξγνο Ο

ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ
σηεξιήο Γεκήηξηνο Ν
Καθαληάξεο Δπξηπίδεο Ν
Μπξαθαηζνχιαο Βαζίιεηνο Ν
Αλαγλσζηφπνπινο Θεφδσξνο Ο
ηνχθαο Γεκήηξηνο Ο
ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ
Πεηζάιληθνο Φίιηππνο Ν
εκαηνθνξίδεο Κσλ/λνο Ο
ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ
Καινχδεο πχξνο Ν
Γξπο Γεψξγηνο Ν
Γεζχιιαο Αιέμαλδξνο Ο
ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ
Μπελεηάηνο Παλαγηψηεο Ν
ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ
Σξηαξίδεο Κσλζηαληίλνο Ν
Αθεληνπιίδεο Νηθφιανο Ν
Παζζαιίδεο Θφδσξνο Ο
ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ
Κνθειίδεο Θεφδσξνο Ν
Λσηίδεο Λάδαξνο Ν
Βιαρφπνπινο Ζιίαο Ν
Κσλζηαληηλίδεο Κσλ/λνο Ο
Παπαθηιίππνπ Νηθφιανο Ο
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
Πνηηάθεο Ησάλλεο Ν
Κνηζψλεο Θεφδσξνο Ν
Παπαιεγνχξαο Αλαζηάζηνο Ο
Γήκαο ηαχξνο Ο
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ
Παπαδψε Διηζάβεη Ν
Υαηδεαλδξένπ Λενλάξδνο Ν
Υσκαηάο Ησάλλεο Ο
ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ
Φνπληάο Παξαζθεπάο Ν
ηαζφπνπινο Ησάλλεο Ο
Γαβάθεο Αζαλάζηνο Ο
ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΖ
Αδακφπνπινο Γεψξγηνο Ν
ηάζεο Θεφδσξνο Ν
Φιψξνο Ησάλλεο Ν

Φαξκάθεο Νηθφιανο Ν
Υαηδεκηράιεο Φψηηνο Ν
νπθιηάο Γεψξγηνο Ο
Καηζαξφο Νηθφιανο Ο
θπιιάθνο Αληψλεο Ο
ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ
Ησαλλίδεο Φνίβνο Ν
Κνθθίλεο Νηθφιανο Ν
ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ
εθνπλάθεο Νηθφιανο Ν
Παπαδέιιεο Φξαγθιίλνο Ν
Βνπλάηζνο Γεκήηξηνο Ν
Κφξαθαο Δπζηξάηηνο Ο
ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ
Πάικνο Παλαγηψηεο Ν
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
Εαθνιίθνο Παπζαλίαο Ν
Σδαλήο Λεσλίδαο Ν
Εήζε Ρνδνχια Ν
Νάθνο Θεφδσξνο Ο
νχξιαο Γεψξγηνο Ο
Αλησλίνπ Υξήζηνο Ο
ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ
Μπέλνο ηαχξνο Ν
Καηζηιηέξεο Πέηξνο Ν
Γηαλλαθφπνπινο Ησάλλεο Ν
Λακπξφπνπινο Ησάλλεο Ο
Καιαληδάθνο Αξηζηείδεο Ο
Αλαζηαζφπνπινο Νηθφιανο Ο
ακαξάο Αληψληνο Ο
ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ
γνπξίδεο Παλαγηψηεο Ν
Λακπαδάξεο Γεκήηξηνο Ν
Κνπξηίδεο Δπάγγεινο Ο
Α' ΠΔΗΡΑΗΧ
(Α' Πεηξαηψο θαη Νήζσλ)
εκίηεο Κψζηαο Ν
Νηεληηδάθεο Αληψληνο Ν
Μπεληεληψηεο Δκκαλνπήι Ν
Παπαζπχξνπ Ησάλλεο Ν
νπκάθεο ηαχξνο Ν
Αλδξηαλφπνπινο Αλδξέαο Ο
Μηραινιηάθνο Βαζίιεηνο Ο

Μαραίξα Μαξία Ο
Β' ΠΔΗΡΑΗΧ
(Τπφινηπν πξψελ Γήκνπ Πεηξαηψο)
Νηψηεο Γξεγφξεο Ν
Κξεηηθφο Παλαγηψηεο Ν
Γηακαληίδεο Ησάλλεο Ν
Καςήο Γηάλλεο Ν
Γαιαλφο Νηθφιανο Ν
Λάινο Καλέιινο Ν
Νεξάληδεο Αλαζηάζηνο Ο
Αξαβαλήο Γεξάζηκνο Ο
ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΖ
Παζραιίδεο Γεψξγηνο Ν
Γατηαλίδεο Γεκήηξηνο Ν
νχγγαξεο Πέηξνο Ν
Φνπληνπθίδνπ Παξζέλε Ο
Βπδνβίηεο Υξήζηνο Ο
ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ
Αξζέλε Μαξία Ν
Σζεξηηθίδεο Παληειήο Ν
Μήηξαο Θεφδσξνο Ο
Κάθαινο Νηθφιανο Ο
ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ
Καξακνχηζνο πχξνο Ν
Σξπθσλίδεο Γεψξγηνο Ο
ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ
Λνπθάθεο Δκκαλνπήι Ν
Κεθαινγηάλλεο Ησάλλεο Ο
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ
Σζεηηλέο Γεκήηξηνο Ν
Γακηαλίδεο Υαξάιακπνο Ν
Κσλζηαληηλίδεο Παζράιεο Ο
ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ
νθνχιεο Κσλ/λνο Ν
ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ
Αλζφπνπινο Ησάλλεο Ν
Γακηαλίδεο Αιέμαλδξνο Ν
Βαζηιαθάθεο Βαζίιεηνο Ν
Καξακαλιήο Αρηιιέαο Ο
εξέηεο Θσκάο Ο
Υατηίδεο Δπγέληνο Ο
Καιατηδίδεο Υξήζηνο Ο

Υαηδεδεκεηξίνπ Κσλ/λνο Ο
ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ
Οηθνλφκνπ Υξήζηνο Ν
Μάηεο Αζαλάζηνο Ν
Μαγθνχθεο Υξήζηνο Ν
Υαηδεγάθεο σηήξηνο Ο
Γεσξγνιηφο Κσλ/λνο Ο
ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΟ
Παπαδήκαο Λάκπξνο Ν
Αιακπάλνο Γεκήηξηνο Ν
Γξνζνγηάλλεο Αληψληνο Ν
Γηαλλφπνπινο Αζαλάζηνο Ο
Υεηκάξαο Αζαλάζηνο Ο
Μπέιινο Σξηαληάθπιινο Ο
ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ
Ληάλεο Γεψξγηνο Ν
Παπαζαλαζίνπ Υαξάιακπνο Ο
ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΟ
Αξβαλίηεο Φψηεο Ν
Γθειεζηάζεο Νηθφιανο Ο
ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
Πάρηαο Υξήζηνο Ν
Γξηβειέγθαο Ησάλλεο Ν
Γηνβαλνχδαο Βαξζάκεο Ο
ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ
θνπιάθεο Μαλψιεο Ν
Βαιπξάθεο Ησζήθ Ν
Μηρεινγηάλλεο Ησζήθ Ν
Μαξθνγηαλλάθεο Υξήζηνο Ο
ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ
Κνηζαθάο Αληψληνο Ν
Βαξίλνο Αζαλάζηνο Ο
ΤΝΟΛΟ ΦΖΦΗΑΝΣΧΝ 299
ΑΠΧΝ 1
ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): πλεπψο ε Κπβέξλεζε έηπρε ηεο ςήθνπ
εκπηζηνζχλεο ηεο Βνπιήο.
(ξζηνη νη Βνπιεπηέο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ. ρεηξνθξνηνχλ δσεξά θαη παξαηεηακέλα)
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, παξαθαιψ λα εμνπζηνδνηεζεί ην Πξνεδξείν γηα ηελ
ππ' επζχλε ηνπ επηθχξσζε ησλ Πξαθηηθψλ ησλ ηξηψλ ζπλεδξηάζεσλ, ηεο 23εο
Οθησβξίνπ 1993, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1993 θαη ηεο ζεκεξηλήο 25εο Οθησβξίνπ
1993.
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.

ΠΡΟΔΓΡΟ (Απφζηνινο Καθιακάλεο): Παξεζρέζε ε δεηεζείζα εμνπζηνδφηεζε.
Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε δέρεζζε λα ιχζνπκε ηε ζπλεδξίαζε;
ΠΟΛΛΟΗ ΒΟΤΛΔΤΣΔ: Μάιηζηα, κάιηζηα.
Με ηε ζπλαίλεζε ηνπ ψκαηνο θαη ψξα 00.28' ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. Ζ λέα
ζπλεδξίαζε ηνπ ψκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο ηεο επνκέλεο εβδνκάδνο
ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ε νπνία ζα θνηλνπνηεζεί εγθαίξσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΟΗ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗ

