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Βουλή Ρεπορτάζ: NT. ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣοι ζε το χάος
νουμε». Και επανέρχεται ο κ. Ρου
μελιώτης: «Θα πρέπει επίσης να α
ναλάβουμε προσπάθεια για τη 
μείωση των δημοσίων επενδύ
σεων, να τις κατεβάσουμε κατά μία 
μονάδα του ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος 80 δισ. Αλλιώς αντιμε
τωπίζουμε τον κίνδυνο πληθωρι
στικής έκρηξης».

Και από τη συζήτηση στις 
11-1-1989. Στη διάρκεια της συζή
τησης έκανε παρέμβαση ο υπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας Παναγιώ
της Ρουμελιώτης, που τόνισε την α
πειλητική διόγκωση του ελλείμμα
τος του δημόσιου τομέα. Δεκαέξι 
τοις εκατό κατά το χρηματοπιστω
τικό πρόγραμμα της Τράπεζας της 
Ελλάδος και 20% κατά την εκτίμη
ση που προβλέπει ο υπουργός ότι 
θα γράψει στην έκθεσή της ομάδα 
του IMF, μετά την προσεχή της επί
σκεψη, 18 του Γενάρη. 0  ίδιος 
θεωρεί ότι χωρίς μέτρα είναι βέ
βαιο ότι πάμε για έλλειμμα 18%. 
Δηλαδή, για τίναγμα της οικονομίας 
στον αέρα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Πήρα
με μέτρα.

ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ: Τα
προεκλογικά μέτρα που πήρατε, τα 
ακούσατε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Εσείς, 
τι μας λέτε. Εμείς πήραμε μέτρα.

ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
(Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και 
απάντηση πάνω στα μέτρα και στις 
παρατηρήσεις τις οποίες έκανα, για 
την κατασπατάληση στο δημόσιο 
τομέα σε διάφορους τομείς, δεν 
πήρα. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω, 
κύριε πρόεδρε.

Κ. Μητοοτάκης: 
ΣπατάΔες - προκΑηοη

Ο αρχηγός της ΝΔ, Κ. Μητσοτά
κης, είπε ότι η κυβέρνηση κάνει μια 
απογραφή αυτών που άφησε το 
ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτήρισε απρεπές 
να μιλάει ο Α. Παπανδρέου για 
συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην οικονο
μία. Για το έλλειμμα του δημόσιου 

-  τομέα, είπε ότι είναι 1,9 τρισ. δρχ., 
ενώ αυτό του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα φθάνει τα 2,5 τρισ. δρχ.

«Οταν παραδώσαμε την εξου
σία, το εξωτερικό έλλειμμα ήταν 7 
δισ., ενώ σήμερα είναι πάνω από 
20 δισ. Κάθε παιδί που γεννιέται ε
πιβαρύνεται με 1 εκ. χρέος. Δεν εί
χατε δικαίωμα να κάνετε μια τέτοια 
πολιτική και να υπονομεύσετε το 
μέλλον».

Ο πρόεδρος της ΝΔ είπε, ότι το 
έλλειμμα συνδέεται με τον τρόπο 
που ασκήθηκε η εξουσία.

«Δεν σας ένοιαζε το δημόσιο 
χρήμα. Αποκτήσατε ψυχολογία όχι 
δημοκρατικού ηγέτη».

0  κ. Μητσοτάκης είπε ότι για να 
υπάρξει οικονομική πολιτική, πρέπει 
να υπάρξει ενημέρωση για το πού 
βρίσκεται η οικονομία.

«Σε δημοσίευμα της Wall Street 
Journal, αναφέρεται ότι σε 22 
χώρες η Ελλάδα κατέχει την 22η 
θέση από πλευράς ανταγωνιστικό
τητας».

0  πρόεδρος της ΝΔ είπε ότι δεν 
έγιναν δανεισμοί για δημόσια έργα, 
αλλά για να πληρώνουμε σήμερα 
δαπάνες από κλεψιές.

«Στην Τουρκία γίνονται τεράστια 
έργα και εδώ τίποτα. Το μετρά έχει 
γυρίσει χρόνια πίσω, το αεροδρό
μιο των Σπάτων δεν έγινε, ούτε η 
ηλεκτροκίνηση, ενώ οι τηλεπικοι
νωνίες είναι οι χειρότερες στον κό
σμο».

Για τις προβληματικές είπε ότι 
«δεν θα κλείσει καμμία, ούτε θα 
στερηθούν οι εργαζόμενοι την ΑΤΑ 
που θα πάρουν απλόχερα», είπε 
όμως ότι ο κάθε εργαζόμενος σε 
προβληματική στοιχίζει 6 εκ. το 
χρόνο, ενώ κανονικά θα έπαιρνε 2 
εκ. Οι διοικήσεις τους πρέπει να αλ
λάξουν από έμπειρους εργαζόμε
νους και χρειάζεται τίμια και νοικο
κυρεμένη διαχείριση.

Κλείνοντας την ομιλία του ο

πρόεδρος της ΝΔ είπε ότι οι εκλο
γές θα γίνουν όπως εξήγγειλε η κυ
βέρνηση Τζαννετάκη.

«Θα πιείτε το πικρό ποτήριο», εί
πε προς το ΠΑΣΟΚ.

Απάντηση
Παπανδρέου

Παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου, χαρα
κτήρισε ανερμάτιστο το λόγο του κ. 
Μητσοτάκη και χωρίς περιεχόμενο. 
«Σας είχα συστήσει και παλιότερα 
να συμβουλεύεσθε τους συνεργά
τες σας». Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι 
όταν πήρε την κυβέρνηση δεν 
σκέφτηκε ότι είχε να αντιμετωπίσει 
εχθρούς.

«Ο πρωθυπουργός διάβασε έ
ναν διάλογο από το ΚΥΣΥΜ. Ας κρί
νει ο ίδιος αν είναι σωστό αυτό που 
έκανε. Πάντως είχε αυτά που εμείς 
δεν τα είχαμε».

0  πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε 
για έργα που έγιναν επί ΠΑΣΟΚ 
στην ύπαιθρο, έργα όχι επιφάνειας, 
αλλά που ανέβασαν το επίπεδο του 
αγρότη.

Για τα ελλείμματα στα δημόσια 
ταμεία, είπε ότι υπάρχουν, γιατί δό
θηκαν μεγάλες συντάξεις και δω
ρεάν περίθαλψη. Και ο κ. Παπαν
δρέου τόνισε: «Τώρα που ο λαός 
σάς είδε σαν κυβέρνηση, είμαστε 
σίγουροι για τη νίκη των προοδευ
τικών δυνάμεων».

Απαντώντας ο κ. Τζαννετάκης, 
είπε ότι παρέλαβε από τον οικονο
μικό σύμβουλο του πρώην πρωθυ
πουργού, αρχεία για την περίοδο 
'87-*89 και ελάχιστα για παλιότερα. 
«Δεν είπα ότι είχατε χαρτιά και τι 
κρύβατε. Αλλά δεν παρελήφθη αρ
χείο και λυπάμαι γι' αυτό. Ισως δεν 
το ξέρατε, όπως δεν ξέρατε πολλά 
πράγματα. Λυπάμαι και γι' αυτό».

Σε σύντομη παρέμβασή του ο κ. 
Μητσοτάκης, είπε ότι το θέμα των 
αρχείων είναι σοβαρό, αφού δεν 
βρέθηκε ούτε ένα χαρτί για τις βά
σεις ή το Νταβός. «Κάνατε εξωτερι
κή πολιτική κάτω από τη επιφοίτη
ση του Αγίου Πνεύματος;».

Γ. Σουφ Αιάς: 
Διόγκωση  

χρέου ς
0  υπουργός Εθνικής Οικονομίας 

Γ. Σουφλιάς είπε μεταξύ άλλων:
Στο απροχώρητο έφθασε το 

ΠΑΣΟΚ την οικονομία της χώρας, 
με χρέη και ελλείμματα που έχουν 
εκτιναχθεί σε ύψη ρεκόρ, για τα ευ
ρωπαϊκά τουλάχιστον επίπεδα.

Ακόμη όμως και τώρα η πορεία 
της οικονομίας είναι αναστρέψιμη, 
αρκεί βεβαίως να υπάρξουν οι κα
τάλληλες πολιτικές συνθήκες για 
την εφαρμογή μιας σωστής, υπεύ
θυνης και ολοκληρωμένης πολιτι
κής, που θα αντιμετωπίσει τα προ
βλήματα μεσοπρόθεσμα.

Αναφερόμενος στο πιο πιεστικό 
και ακανθώδες σήμερα πρόβλημα 
της οικονομίας, ο κ. Σουφλιάς είπε 
ότι αυτό είναι η χρηματοδότηση 
του τρομερού ελλείμματος - 2,5 
τρισ. δρχ. για το 1989 - που κληρο
δότησε στη σημερινή κυβέρνηση 
το ΠΑΣΟΚ. Το Δημόσιο, πρόσθεσε, 
αναγκάζεται έτσι να δανειστεί κα
θαρά 1,9 τρισ. δρχ., ποσό που με
ταφράζεται σε 22% του ακαθάρι
στου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), 
ποσοστό δηλαδή τρομακτικό και με 
6 με 7 φορές μεγαλύτερο από το 
μέσο ποσοστό της ΕΟΚ, ενώ ήταν 
μόνον 8,8% το 1980.

Ο κ. Σουφλιάς εξήγγειλε από το 
βήμα της Βουλής ότι το υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας καταρτίζει ήδη 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μείω
σης των ελλειμμάτων και εξυγίαν
σης της δημοσιονομικής διαχείρι
σης.

Μιλώντας για τα αίτια εκρήξεως 
των ελλειμμάτων, ο κ. Σουφλιάς τα
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Φλωράκης: Οι εργαζόμενοι την πλήρωσαν

éé 1,3 δισ. κόστισαν οι 
διαμονές στον «Αστέρα»f f

μορφή μιας δήθεν απογραφής, δεν 
είναι χρήσιμη. Χρήσιμο θα ήταν να 
κατονομαστούν προβλήματα και να 
προταθούν λύσεις. Χρήσιμο θα ή
ταν να σταματήσει η διγλωσσία 
που κυριαρχεί, οι καταγγελίες για 
τα ελλείμματα, με την ταυτόχρονη 
διεύρυνσή τους. Χρήσιμο θα ήταν 
να γίνει προσπάθεια για ένα κοινό 
πλαίσιο αντιμετώπισης των προ
βλημάτων.

Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης 
να μειώσει σημαντικά το έλλειμμα 
του δημόσιου τομέα. Κεντρική κα
τεύθυνση της πολιτικής πρέπει να 
είναι η εκλογίκευση των δαπανών, 
θα  πρέπει να αναθεωρηθεί η πολι
τική για πολλά κονδύλια του κρατι
κού προϋπολογισμού, όπως για επι
δοτήσεις ή επιχορηγήσεις ή για τις 
δαπάνες της άμυνας, όπως επίσης 
η πολιτική απασχόλησης στο δημό
σιο τομέα. Επείγον πρόβλημα είναι 
να μελετηθούν μέτρα για την αντι
μετώπιση του ελλείμματος των α
σφαλιστικών οργανισμών. Σε σχέ
ση με τα έσοδα, πρέπει να περιορι- 
σθεί η φοροδιαφυγή, που εξακο
λουθεί να έχει μεγάλες διαστάσεις, 
να βελτιωθεί το σύστημα φορολο
γικής διοίκησης και να διευρυνθεί 
η φορολογική βάση.

Οι αναγκαίες πολιτικές αποφά
σεις για το μεσοπρόθεσμο πρό
γραμμα οικονομικής ανασυγκρότη
σης θα μπορέσουν να παρθούν πιο 
εύκολα και να εφαρμοσθοϋν, χωρίς 
υπέρμετρες αντιδράσεις, αν υπάρ
ξει ευρύτερη συναίνεση. Το οικονο
μικό πρόβλημα είναι σήμερα σε με
γάλο βαθμό πολιτικό, πρόβλημα της 
δημιουργίας της απαραίτητης ενό
τητας για την αντιμετώπιση των δυ
σκολιών του εκσυγχρονισμού. Αλ
λαγή χωρίς αντιπαραθέσεις δεν εί
ναι βέβαια δυνατή, αλλά χρειάζεται 
και να δημιουργηθούν οι προϋπο
θέσεις για μία δημιουργική διέξοδο 
από τις αντιπαραθέσεις.

 ̂Σπουδάστε στην Αμερικής ή στη Αγγλία
Τώρα μπορείτε να σπουδάσετε στην Αμερική ή στην 

Αννλία όποια επιστήμη θέλετε. Η  εγγραφή σας θα 

γίνει σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της Αμερικής ή 

σε Πολυτεχνείο της Αγγλίας. Ο ι θέσεις είναι περιορισμένες
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Παπανδρέου: Υπήρχε και 
κοινωνικός μισθός

απέδωσε κυρίως στην άσκηση από 
το ΠΑΣΟΚ πολιτικής αλόγιστης ε- 
πεκτάσεως του κράτους - κόμμα
τος, με αύξηση των δημοσίων δα
πανών στο ΑΕΠ από 38% το 1980  
σε 50% το 1989 (άλλη μία Θλιβερή 
πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο).

Η αύξηση των ελλειμμάτων από

χρόνο σε χρόνο προκάλεσε επικίν
δυνη διόγκωση του δημόσιου 
χρέους της χώρας, που έφθασε το 
105% περίπου του ΑΕΠ, από 47% 
που ήταν το 1981. Αν μας ζητού
σαν να πληρώσουμε το χρέος αυτό, 
εξήγησε ο κ. Σουφλιάς, θα χρειαζό
ταν να δουλεύουμε 14 μήνες χωρίς 
να αμείβεται κανείς.

Κάνοντας μία ακόμη χρήσιμη 
σύγκριση, ο κ. Σουφλιάς είπε άτι 
σήμερα οι μισοί από τους φόρους 
που πληρώνουν οι πολίτες πηγαί
νουν για εξόφληση του χρέους, 
ενώ, αν η κατάσταση συνεχισθεί, 
υπάρχει κίνδυνος σε 3 -4  χρόνια το 
80% των φορολογικών εσόδων να 
πηγαίνει για τοκοχρεολύσια.

Κ. Σημίτης: Δεν 
ακοΑούΟησαν 

τις προτάσεις μου
Κριτική στις κατευθύνσεις της 

οικονομίας, που ακολουθήθηκαν α
πό την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από 
τις αρχές του 1988, έκανε ο πρώην 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας, 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κ. Σημίτης, 
σε δήλωσή του που διένειμε χθες.

Ειδικότερα ο κ. Σημίτης ανέφερε 
ότι τα αποτελέσματα του σταθερο
ποιητικού προγράμματος 1985-’87 
ήσαν ικανοποιητικά και είχε αποκα
τασταθεί το κλίμα εμπιστοσύνης 
στην ελληνική οικονομία, και ότι θα 
ήταν πιο θεαματική, αν από τις αρ
χές του 1988 δεν είχε χαλαρώσει 
η σταθεροποιητική προσπάθεια και 
χαθεί, έτσι, μια μοναδική ευκαιρία 
για την ταχύτερη προσαρμογή της 
οικονομίας.

Και ο κ. Σημίτης συνεχίζει στη 
δήλωσή του:

«Με εξαίρεση τα ελλείμματα του 
δημόσιου τομέα, η Κυβέρνηση πα
ρέλαβε μια οικονομία που είχε μπει 
σε τροχιά βελτίωσης και παρέλαβε 
κυρίως ένα ευνοϊκό οικονομικό κλί
μα, το οποίο πρέπει να συνεχισθεί.

Και ο κ. Σημίτης συνεχίζει:
Η συζήτηση για την οικονομία 

δίνει μία μονόπλευρη εικόνα, χωρίς 
αναφορά στο αναπτυξιακό έργο του 
ΠΑΣΟΚ, τη δημιουργία του Εθνι
κού Συστήματος Υγείας, τη βελτίω
ση της Παιδείας, τη σημαντική επέ
κταση των δημοσίων έργων και δη
μοσίων επενδύσεων. Πρέπει επί
σης να τονισθεί η προσπάθεια για 
μείωση των κοινωνικών ανισοτή
των.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης 
να καταστήσει το ΠΑΣΟΚ αποκλει
στικά υπεύθυνο για όλα τα σημερι
νά φαινόμενα, δεν ωφελεί. Η πολι
τική της κάθε κυβέρνησης είναι συ- 
νυφασμένη με την πολιτική της 
προηγούμενης κυβέρνησης. Το τι 
έκανε η ΝΔ πριν τον 1981, ποια οι
κονομία και κοινωνία διαμόρφωσε, 
επηρέασε την οικονομική πολιτική 
του ΠΑΣΟΚ. Οπως η οικονομική 
πολιτική 1981-’87 θα επηρεάσει 
τις επόμενες κυβερνήσεις. Η ζωή 
δεν χωρίζεται αυθαίρετα σε τε
τραετίες «δικές μας» και «δικές 
τους». ΓΓ αυτό και η σημερινή μι- 
χροκομματική αντιπαράθεση, με τη

0 X. ΦΑωράκης: 
Τι προτείνετε;
Ο πρόεδρος του Συνασπισμού 

της Αριστερός Χαρ. Φλωράκης, α
φού τόνισε στην αρχή της ομιλίας 
του, ότι η συζήτηση πήρε τη μορφή 
αντιπαράθεσης αριθμών κι αντιπα
ράθεσης Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, είπε ότι 
ο κ. Παπανδρέου κατηγόρησε για 
δημαγωγία. Αυτό όμως - πρόσθεσε 
- εμάς δεν μας αφορά. Ο λαός μπο
ρεί να κρίνει. Εμείς είμαστε γνω
στοί για τη συνέπειά μας.

Εμείς προτείναμε η απογραφή 
να γίνει από διακομματική επιτρο
πή, για να μην υπάρξουν διχογνω
μίες.

Εγινες πολύς λόγος για τα ελ
λείμματα του δημόσιου τομέα. Εί
ναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, που 
εξετάστηκε κάπως αποκομμένα και 
από τη Ν.Δ. και από το ΠΑΣΟΚ. Το 
ΠΑΣΟΚ βλέπει το έλλειμμα σαν κά
τι άρρωστο μέσα σε μια υγιή οικο
νομία.

Το ΠΑΣΟΚ μετέφερε τα προβλή
ματα της οικονομίας στο δημόσιο 
τομέα. Χαρακτηριστικό είναι η με
ταφορά των προβληματικών στο 
δημόσιο τομέα. Εχει σημασία μια 
συνολική εκτίμηση της κατάστασης
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kΔεν είναι neu λίγοι αυτοί 
του, διαβάζοντας τη 
ϊήλωοη του βουλευτή του 
ΊΑΣΟΚ Κ. Σημίτη περί 
<κοινού πλαίσιου 
ιντιμετώπισης των 
οικονομικών 
τροβλημάτων», 
μικροκομματική 
ιντι παράθεση» και «η ζωή 
>εν χωρίζεται σε τετραετίες 
ίικές μας και δικές τους», 
κτίμησαν ότι προς τα... 
ίεξιά της αίθουσας του 
Κοινοβουλίου στρεφόταν ο 
φώην υπουργός και 
νθερμος υποστηρικτής 
ων συναινετικών


