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1648 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από το λουκέτο» είναι ο τίτλος. Αιτία η αύξηση του αριθμού των 
ολοήμερων δημοτικών και νηπιαγωγείων και το κύμα φυγής 
δασκάλων προς τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι το 
αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής για το πώς απαντάμε στο 
εάν οι γονείς σήμερα κάνουν έξοδα για την ιδιωτική παιδεία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Μητσοτάκης στην 
τελευταία του συνέντευξη στο «ΕΠΙΧΕΙΡΩ» στην εφημερίδα 
κατηγορεί το νέο Προϋπολογισμό και λέει: «Μέριμνα του 
Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού είναι η αύξηση των 
δημοσίων επενδύσεων και της κατανάλωσης των χαμηλόμισθων 
χαμηλοσυνταξιούχων και όχι η δημοσιονομική εξυγίανση υπέρ 
των ιδιωτικών επενδύσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης». Γι’ 
αυτό μας κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης. Είναι που δεν τολμάει να 
μας το πει επίσημα η Νέα Δημοκρατία ότι εμείς ενισχύουμε τις 
δημόσιες επενδύσεις δηλαδή νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους, 
λιμάνια, αεροδρόμια, εμείς ενισχύουμε τους χαμηλο- 
συνταξιούχους και τους χαμηλόμισθους, για να μπορούν να 
καταναλώσουν, ενώ λέει δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό και 
να πάρουμε όλα αυτά τα λεφτά να τα δώσουμε στους ιδιώτες 
για να έχουμε έτσι υγιή ανάπτυξη.

Και βέβαια θα κλείσω, αγαπητοί συνάδελφοι, για να σας πω 
πώς ακριβώς εσείς φαντάζεσθε την οικονομική πολιτική αν ποτέ 
γινόσαστε κυβέρνηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ: Ας το κρίνει ο ελληνικός λαός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομικών): Θα το

κρίνει ο ελληνικός λαός.
Λέει ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε πριν από 

μια εβδομάδα στον κ. Χστζηνικολάου και διαβάζω κατά λέξη: 
Φαντάζεστε εσείς τον κ. Σημίτη να βγει και να πει αυτά που λέει 
ο Σρέντερ, αυτά που λέει στους Γερμανούς σφίξτε το ζωνάρι 
σας; Φαντάζεσθε εσείς ότι ο κ. Σημίτης μπορεί να επιβάλει πρό
σθετες φορολογίες;

Φαντάζεστε εσείς ότι ο κ. Σημίτης μπορεί να κόψει κοινωνικά 
δικαιώματα; Φαντάζεστε ότι μπορεί να απολύσει ανθρώπους; 
Τον φαντάζεστε; «Αφού δεν κάνει γ ι’ αυτήν τη δουλειά» λέει ο κ. 
Μητσοτάκης για τον κ. Σημίτη «να σηκωθεί και να φύγει. Πρέπει 
να έρθει κάποιος άλλος να εφαρμόσει αυτήν την πολιτική.»

Ποια πολιτική; Την πολιτική του «σφίξε το ζωνάρι». Την 
πολιτική των πρόσθετων φορολογιών. Την πολιτική της 
περικοπής των κοινωνικών δικαιωμάτων. Την πολιτική της 
απόλυσης των εργαζομένων. Αυτά είναι που ευαγγελίζεσθε; 
Αυτά είναι που κρίνετε;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Βεβαίως, αγαπητοί συνάδελφοι, σας λέω -για να ξέρει ο λαός 

τι τον περιμένει, αν ποτέ σας δώσει εμπιστοσύνη- ότι τη 
συγκυβέρνηση του 1989 ακόμη την πληρώνει αυτός ο τόπος. 
Αλίμονο μας, αν υπάρξει συγκυβέρνηση Καραμανλή- 
Μητσοτάκη, με αυτό το εκλογικό πρόγραμμα, το οποίο ο 
Μητσοτάκης είχε το θάρρος να πει, ενώ εσείς δεν μπορείτε!

Γι’ αυτό ο ελληνικός λαός, όπως είπε ο κ. Παπανικόλας, θα 
σας έχει στον προσομοιωτή της εξουσίας. Μόνο στην 
προσομοίωση και στην παράλληλη προεδρία! Ποτέ στην 
πραγματική εξουσία και ποτέ στην πραγματική προεδρία!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Κύριοι συνάδελφοι, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, αλλά 

ειδικά σε σας εύχομαι καλή φώτιση, μήπως και ωριμάσετε. 
Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης) : Ο Αρχηγός της 

Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
έχει το λόγο.

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας 

Δημοκρατίας): Αγριεμένους σας βρίσκω σήμερα! Τι πάτε να 
κρύψετε και τ ι πάτε να σκεπάσετε εδώ πέρα; Είναι καινούρια 
μέθοδος αυτή, να βρίζει τη Νέα Δημοκρατία ένας Υπουργός, 
που μιλάει πριν από τον Αρχηγό της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, ένας που μιλάει μετά και έπειτα να έρθει και ο 
Πρωθυπουργός, για να ολοκληρώσει το θέμα το σημερινό;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Αυτός ο Προϋπολογισμός είναι ο τελευταίος, που μπορεί να

διαχειριστεί η σημερινή Κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, δίνει μια 
εικόνα όχι μόνο των έως τώρα αποτελεσμάτων, αλλά και των 
τελικών στόχων της πολιτικής της. Αποκαλύπτει ποια 
αντιστοιχία υπάρχει ανάμεσα στο λόγια και στα έργα της. 
Αποκαλύπτει τι έκανε σε σχέση με τις δεσμεύσεις της.

Αμέσως μετά τις εκλογές, στις προγραμματικές δηλώσεις 
της Κυβέρνησης, ο κ. Σημίτης υπογράμμιζε: «Επιδίωξή μας είναι 
να προσεγγίσουμε το 80% του βιοτικού επιπέδου της Ευρώπης 
το 2004». Σήμερα ο στόχος εκείνος παραμένει μακριά. Πολύ 
μακριά! Η εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, που 
συζητούμε αναφέρει -επί λέξει- ότι το βιοτικό επίπεδο, 
«εκτιμάται να προσεγγίσει περίπου το 80% το 2006». Τρεις 
λέξεις: «εκτιμάται», «περίπου», «το 2006» αντί του 2004. Τρεις 
λέξεις, όμως, που λένε όλη την αλήθεια για την πολιτική σας.

Στις ίδιες εκείνες δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός τόνιζε τα 
εξής: «Επιδιώκουμε τη διαρκή συμπίεση του πληθωρισμού 
προς το 2%». Ήδη, ο πληθωρισμός είναι σχεδόν διπλάσιος του 
κυβερνητικού στόχου και υπερδιπλάσιος του κοινοτικού μέσου 
όρου. Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, είναι η ακρίβεια στα βασικά 
ήδη κατανάλωσης, γεγονός που -όλοι το ξέρουμε- πλήττει 
ακόμη περισσότερο τα ασθενέστερα στρώματα, τα 
ασθενέστερα νοικοκυριά. Έγκαιρα είχαμε επισημάνει το 
πρόβλημα. Προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα. Η Κυβέρνηση, ως 
συνήθως, τα απέρριψε.

Ανέφερε ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις 
της Κυβέρνησης: «Οδηγός της δράσης μας είναι η δέσμευση 
για τριακόσιες χιλιάδες νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Άλλες 
τριακόσιες χιλιάδες θέσεις αμειβόμενης κατάρτισης για 
ανέργους και τριακόσιες χιλιάδες θέσεις κατάρτισης και 
επανακατάρτισης. Σύνολο: εννιακόσιες χιλιάδες θέσεις».

Μετά από δυόμισι χρόνια -και χρησιμοποιώ μόνο τα στοιχεία 
του Υπουργείου Οικονομίας- η απασχόληση αυξήθηκε κατά 
δέκα χιλιάδες άτομα και η ανεργία μειώθηκε κατά εκατόν τρεις 
χιλιάδες άτομα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι τουλάχιστον 
αντιφατικό. Πώς γίνεται δηλαδή, η απασχόληση να αυξάνεται 
κατά δέκα χιλιάδες άτομα και η ανεργία να μειώνεται δέκα 
φορές περισσότερο; Έχουμε προφανώς μείωση του εργατικού 
δυναμικού και βρισκόμαστε μπροστά σε μια απροσδιόριστης 
έκτασης κρυφή ανεργία!

Τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας -στοιχεία 
που νομίζω ότι αμφισβητούνται και από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο- πιστοποιούν ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις της ανεργίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πάντως ότι είναι πρώτη σε άνεργους νέους και σε 
άνεργες γυναίκες. Εκατοντάδες νέοι επιστήμονες, κυρίες και 
κύριοι συνάδελφοι, βάζουν τα πτυχία τους στο ράφι, για να 
βρουν μια κάποια, οποιαδήποτε απασχόληση. Ένας στους 
τρεις νέους, που κυκλοφορούν δίπλα μας, είναι άνεργος. Αυτή 
είναι η πραγματικότητα.

Δημιουργούνται έτσι τεράστια ανθρώπινα προβλήματα, 
πλήττεται η κοινωνική συνοχή, υπονομεύεται το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας 
στους πολίτες και, σίγουρα, τρομάζει η νέα γενιά. Αυτό είναι 
σήμερα το πιο σοβαρό -μα το πιο σοβαρό- κοινωνικό μας 
πρόβλημα. Και εμείς αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης 
μας. Ξέρουμε το πρόβλημα και προετοιμάζουμε τις λύσεις. 
Άξονάς μας είναι το τετράπτυχο εκπαίδευση- ανταγωνι
στικότητα- ανάπτυξη- απασχόληση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αποτυχία της Κυβέρνησης 
στις δύο αυτές βασικές υποσχέσεις της, δηλαδή τη μείωση του 
πληθωρισμού και τη μείωση της ανεργίας, φέρνει τη χώρα στην 
πρώτη θέση των «Δεκαπέντε» σε ό,τι αφορά τον πιο αρνητικό 
οικονομικό και κοινωνικό δείκτη. Και ο δείκτης αυτός, ο δείκτης 
δηλαδή που διαμορφώνεται από το άθροισμα του πληθωρισμού 
και της ανεργίας, αποτυπώνει τόσο τα προβλήματα 
αποτελεσματικότητας, όσο και το έλλειμμα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αφού τόσο η ανεργία όσο και ο πληθωρισμός 
πλήττουν περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους. Είναι ο 
δείκτης, που απεικονίζει τις καθημερινές ιστορίες: τις 
καθημερινές ιστορίες των επιχειρήσεων που κλείνουν, των 
πτυχιούχων που δεν βρίσκουν δουλειά, της ακρίβειας που



εξανεμίζει τα χαμηλά εισοδήματα, του οικογενειάρχη που 
βλέπει το μισθό του να μην του φτάνει. Είναι ο δείκτης της 
μιζέριας. Και η Ελλάδα έχει σήμερα τον υψηλότερο δείκτη 
μιζέριας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 32% υψηλότερο από τον 
κοινοτικό μέσο όρο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις προγραμματικές του 
δηλώσεις ο κ. Σημίτης, υπογράμμιζε: «επιδιώκουμε αύξηση του 
Α.Ε.Π. μέσα στο 2000 κατά τέσσερις μονάδες με ανοδικές 
τάσεις». Δυστυχώς, οι τάσεις αυτές σήμερα είναι καθοδικές. 
Οφείλω, βεβαίως, να πω ότι η αύξηση του Α.Ε.Π. υπερβαίνει τον 
κοινοτικό μέσο όρο. Όπως επίσης οφείλει και η Κυβέρνηση να 
αναγνωρίσει ότι οι σημερινοί ρυθμοί στηρίζονται κατά κύριο 
λόγο στις μεγάλες κοινοτικές εισροές. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα. Και ακόμη γίνεται φανερό -το υπογραμμίζει 
άλλωστε και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος- ότι η 
πραγματική σύγκλιση χρειάζεται πολλές-πολλές δεκαετίες.

Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την δυναμική της 
ανάπτυξης. Πώς εξηγείται, για παράδειγμα, το γεγονός ότι στα 
τρία τελευταία χρόνια το Α.Ε.Π. αυξήθηκε κατά 12,5%, ενώ η 
απασχόληση μόνο κατά 0,1%; Και ακόμα, τι σημαίνει να 
αυξάνεται το Α.Ε.Π., αλλά να διευρύνονται, τόσο οι κοινωνικές, 
όσο και οι περιφερειακές ανισότητες; Γιατί η χώρα εξακολουθεί 
να παραμένει στις τελευταίες θέσεις των «Δεκαπέντε» σε ό,τι 
αφορά τις δαπάνες για την Παιδεία, τις δαπάνες για την Υγεία; 
Αυτό το γεγονός τελικά μεταφράζεται σε πρόσθετο κοινωνικό 
φόρο.

Είναι κανείς που αγνοεί την κατάσταση στα εξωτερικά 
ιατρεία, τα ράντζα στους διαδρόμους, τις λίστες αναμονής, τις 
εικόνες με τους συνταξιούχους στα σκαλιά του ΙΚΑ; Τις 
ελλείψεις στην ξεχασμένη Ελλάδα, που μπορεί καμιά φορά να 
στοιχίζουν και ανθρώπινες ζωές;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρσι η Κυβέρνηση 
παρουσιάζοντας τον τακτικό Προϋπολογισμό, υποστήριζε ότι 
θα είχε πλεόνασμα 816 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ομολογεί ότι 
θα υπάρξει έλλειμμα 456 εκατομμύρια ευρώ . Αλλά και αυτό δεν 
είναι ακριβές, διότι, ενώ ο Υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών αναγνωρίζει υπέρβαση των δαπανών 1,2 
δισεκατομμύρια ευρώ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
καταγράφει υπέρβαση 2,5 δισεκατομμύρια, ευρώ.

Πέρσι, στην ίδια συζήτηση, η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι ο 
Προϋπολογισμός του 2003 θα έχει πλεόνασμα 2.823 
εκατομμύρια, ευρώ. Σήμερα, παρουσιάζει έναν Προϋπολογισμό 
με έλλειμμα που κατά τις δικές της εκτιμήσεις, θα φτάνει 
περίπου τα 485 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά και αυτό, κυρίες και 
κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανώς πλασματικό, γιατί η 
Κυβέρνηση, ενώ αναγκάστηκε να ομολογήσει την 
πλασματικότητα του τρέχοντος Προϋπολογισμού, εξακολουθεί 
να επιστρατεύει τις ίδιες πρακτικές στις εγγραφές του νέου. 
Όπως ο περσινός Προϋπολογισμός, έτσι και ο νέος 
Προϋπολογισμός στηρίζεται σε προβλέψεις και παραδοχές 
ρυθμού ανάπτυξης, (πληθωρισμό, τιμή πετρελαίου και άλλα), 
που δεν είναι ρεαλιστικές. Ταυτόχρονα, υπερεκτιμά τα έσοδα 
και υποτιμά τις δαπάνες. Υπολογίζει αύξηση του φόρου 
εισοδήματος από νομικά πρόσωπα σχεδόν 5%, τη στιγμή που η 
κερδοφορία των επιχειρήσεων προβλέπεται να μειωθεί 
τουλάχιστον κατά 10%.

Υπολογίζει αύξηση του μερίσματος από τον Ο.Τ.Ε., τη στιγμή 
που το Δημόσιο έχει μικρότερο μερίδιο συμμετοχής και ο 
Οργανισμός θα έχει λιγότερα συνολικά κέρδη.

Υπολογίζει έσοδα από την Αγροτική Τράπεζα, τη στιγμή που 
η Τράπεζα δεν θα μπορέσει ούτε το 2003 να καταβάλει 
μέρισμα. Και από την άλλη, υπάρχουν δαπάνες, όπως η 
αναδρομική καταβολή οικογενειακού επιδόματος, που δεν 
καταγράφονται, και άλλες δαπάνες, όπως η επιστροφή φόρων, 
που υποεκτιμούνται. Φαίνεται ακόμα ότι και ο νέος 
Προϋπολογισμός δεν δημιουργεί κανένα οικονομικό και 
κοινωνικό πλεόνασμα. Αλλωστε το πρόγραμμα Δημοσίων 
Δαπανών -ανεπαρκές, έτσι και αλλιώς, για τις επενδυτικές 
ανάγκες της χώρας- είναι ευάλωτο στα χέρια της Κυβέρνησης. 
Φοβούμαι ότι οι επενδυτικές δαπάνες μπορεί να περικοπούν και 
πάλι, όπως έγινε και φέτος, που μειώθηκαν οι δημόσιες

επενδύσεις κατά 1.000 περίπου εκατομμύρια, ευρώ, για να 
καλυφθεί ένα μέρος του ελλείμματος.

Πέρσι από το ίδιο αυτό Βήμα, στην ίδια αυτή συζήτηση, ο 
Πρωθυπουργός έλεγε κατά λέξη: «Ο Προϋπολογισμός του 
2000 είναι ο δεύτερος πλεονασματικός Προϋπολογισμός της 
χώρας...» και συνέχιζε «...αλλά ακούσατε την Αντιπολίτευση. 
Πιστεύει η Αντιπολίτευση ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κρίση, 
για να καταλάβει την μονότονη πλασματολογία και 
εικοτολογία».

Τελικά, κύριε Σημίτη, ποιοι είναι εκείνοι, που νομίζουν ότι ο 
λαός δεν έχει κρίση; Ποιοι πλασματολογούν και ποιοι 
εικοτολογούν; Ποιοι χαλκεύουν στοιχεία και ποιοι άδικα 
κατηγορούν όλους τους άλλους;

( Ζωηρά χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας)

Και τον προλαβαίνω, γιατί το ίδιο «ποίημα», φαντάζομαι, θα 
ακούσουμε σε λίγη ώρα, μονότονα, και στη φετινή σας ομιλία.

Πριν από ένα χρόνο, στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση περηφανευόταν ότι για πρώτη 
φορά προχωρούσε σε διετή σχεδίασμά, εγκαινιάζοντας μια νέα, 
όπως ισχυριζόταν, εποχή για τη δημοσιονομική πολιτική και τη 
δημοσιονομική διαχείριση. Και προφανώς, κύριοι συνάδελφοι, 
είχε δίκιο! Είχε απόλυτο δίκιο!

Από τις αρχές του χρόνου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
άρχισε να προειδοποιεί ότι η Κυβέρνηση κρύβει επιβαρύνσεις 
κάτω από το χαλί, Η Τράπεζα της Ελλάδας στην ετήσια έκθεσή 
της αποκάλυπτε ότι, αντί του πλεονάσματος που πρόβαλλε η 
Κυβέρνηση, υπήρχε έλλειμμα, που έφθανε το 4,5% του ΑΕΠ. Το 
καλοκαίρι που πέρασε η EUROSTAT, η Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία, μετά από σχετικό έλεγχο, ανάγκασε την Κυβέρνηση 
να παραδεχθεί ότι τα πλεονάσματα του Προϋπολογισμού ήταν 
εικονικά και ότι όλα αυτά τα χρόνια το δημόσιο χρέος ήταν κατά 
επτά με οκτώ μονάδες υψηλότερο. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα!

Ήλθε κατόπιν και το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να καταδείξει 
άλλη μια απίστευτη αποκάλυψη, μια απίστευτη απόκρυψη 
συνάμα δαπανών ύψους 1.724 δισεκατομμυρίων δραχμών και 
να επισημάνει καθαρά τη σαθρή βάση του Προϋπολογισμού. Οι 
αρμόδιοι όμως, αντί να απολογηθούν -και αυτό είναι το 
εξωφρενικό- κατήγγειλαν, αν είναι δυνατόν, το Δικαστήριο για 
«συνταγματική», λέει, «εκτροπή» και μίλησαν για νεόκοπους και 
άσχετους.

Πέρα απ’ όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
διαπιστώνεται ότι, τις τελευταίες ημέρες του χρόνου -και αυτό 
έγινε και πέρσι, έγινε και πρόπερσι- η Κυβέρνηση μεθόδευε 
πενθήμερα δάνεια του Δημοσίου από τις Τράπεζες με κόστος 
εκατοντάδες εκατομμύρια, μόνο και μόνο, για να υπάρξει 
χάλκευση των στοιχείων του Προϋπολογισμού.

Πέρσι, στην ίδια αυτή συζήτηση η Κυβέρνηση υποστήριζε 
πως το δημόσιο χρέος είναι στο 99,6% του Α.Ε.Π. και ότι θα το 
μειώσει στο 97,3%. Φέτος υπόσχεται πως θα εντείνει ακόμα πιο 
πολύ τις προσπάθειές της και θα το πάει στο 102%.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Ενώ πέρσι μάς κατηγορούσε ότι «πλασματολογούμε», φέτος 

αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι πλαστογραφούσε. Αναγνώρισε 
ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης βρίσκεται στο 105,3% του 
Α.Ε.Π., πράγμα που σημαίνει ότι, αν δεν αφαιρούνταν ένα 
ποσοστό 6%-7%, που καλύφθηκε από έσοδα των 
μετοχοποιήσεων, θα βρισκόμασταν ακόμη στο 112%του Α.Ε.Π., 
δηλαδή, πιο πάνω από το χρέος του 1996. Και αυτό, παρά την 
εισπρακτική επιδρομή που εξαπέλυσε όλα αυτά τα χρόνια με 
περισσότερες από ενενήντα νέες φορολογικές επιβαρύνσεις. 
Τα επίσημα στοιχεία πιστοποιούν ότι, από το 1996 μέχρι 
σήμερα, οι πρωτογενείς δαπάνες αυξήθηκαν κατά 73%. 
Αποδεικνύουν ότι, από το 1993 μέχρι σήμερα, το χρέος της 
κεντρικής κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 141%.

Η αλήθεια είναι ότι, όλα τα τελευταία χρόνια, η Κυβέρνηση 
κρύβει την πραγματικότητα και επιστρατεύει πανάκριβα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία με ένα σκοπό, να εξαπατά τη 
Βουλή και το λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα- και το ίδιο 
κάνει και σήμερα.



(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Κατασκευάζει και προβάλλει μία εικονική πραγματικότητα.
Αν στο αναθεωρημένο δημόσιο χρέος, που, όπως τώρα το 

ομολόγησε η Κυβέρνηση, φθάνει στο 105%, προστεθούν και τα 
χρέη, τα οποία εξακολουθεί να κρύβει, φαίνεται καθαρά, 
ξεκάθαρα ότι υπάρχει εξαιρετικά σοβαρή επιδείνωση.

Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν τα αναδρομικά του οικογενειακού 
επιδόματος, που δεν κατέβαλε και αρνείται τώρα να καταβάλει 
η Κυβέρνηση, παρά την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού 
Δικαστηρίου. Και σας λέμε, κύριοι συνάδελφοι της 
Κυβέρνησης, δώστε τα τώρα. Μη σπρώχνετε εκατόν πενήντα 
χιλιάδες δικαιούχους στα δικαστήρια. Μη βάζετε σε 
ταλαιπωρίες και σε δαπάνες ούτε τον κόσμο ούτε τη 
Δικαιοσύνη. Έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσετε αυτά!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Υπάρχουν ακόμα οφειλές τουλάχιστον 1.400 εκατομμυρίων 

ευρώ στην Αυτοδιοίκηση, που προφανώς δεν θα τα δώσει η 
Κυβέρνηση, αφού δεν αναφέρονται στον Προϋπολογισμό.

Είναι ακόμα τα νέα χρέη των νοσοκομείων προς τους 
προμηθευτές τους, χρέη που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια 
ευρώ -προσέξτε!- μόλις δεκαοκτώ μήνες μετά τη διαγραφή των 
προηγουμένων. Υπάρχουν ακόμα τα χρέη προς το Ι.Κ.Α. και 
τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Υπάρχει το νέο 
συσσωρευμένο χρέος της Ολυμπιακής.

Πέρα απ’ όλα αυτά, δημιουργούνται νέα τεράστια χρέη στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων, χρέη, τα 
οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση προσπαθεί 
να κρύψει -και μάλιστα με έναν τρόπο, που -επιεικώς θα τον 
ονομάσω- συνιστά ασέβεια προς το Κοινοβούλιο.

Και εξηγούμαι: ενώ μόλις πριν από ένα μήνα ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού διαβεβαίωνε τη Βουλή ότι -δικά του είναι τα λόγια 
αυτά- «Η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να αυξήσει τις δανειακές 
ανάγκες της χώρας για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων», 
πριν από μία εβδομάδα -δηλαδή, στις 13 Δεκεμβρίου του 2002- 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανακοίνωσε ότι παραχωρεί στην Ελλάδα 
δάνειο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις ανάγκες αυτές. 
Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε ήδη παραχωρήσει και άλλο δάνειο, 
100 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή του τραμ.

Με άλλα λόγια, αποδεικνύεται ότι, την ώρα που η Κυβέρνηση 
βεβαίωνε τη Βουλή ότι δεν χρειάζονται δανεικά, την ίδια ώρα 
διαπραγματευόταν τη σύναψη δανείου! Και δεν είναι μόνον 
αυτά. Από το 2000 άρχισε -και συνεχίζει έως αυτήν τη στιγμή- 
να καταναλώνει έσοδα του μέλλοντος.

Τον Νοέμβριο του 2000, με απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών, εκχώρησε έσοδα, που θα έχει το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων έως το 2010, συνολικού ύψους 
740 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία «HELLENIC SECURI
TIZATION», με έδρα το Λουξεμβούργο, από την οποία 
προείσπραξε το ποσό αυτό, καταβάλλοντάς της προμήθεια 2,6 
εκατομμυρίων ευρώ.

Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, με απόφαση του ίδιου 
Υφυπουργού, εκχώρησε στην εταιρεία «ΑΡΙΑΔΝΗ» μελλοντικά 
έσοδα των Κρατικών Λαχείων, συνολικού ύψους 650 
εκατομμυρίων ευρώ, και, αφού εισέπραξε το ποσό αυτό, 
κατέβαλε ανάλογη προμήθεια.

Τον Οκτώβριο του 2001 εκχώρησε μελλοντικά έσοδα από το 
Ρ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, συνολικού ύψους 2 
δισεκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν την περίοδο έως τον 
Ιανουάριο του 2007 στις εταιρείες «ΑΙΟΛΟΣ» και «ΑΤΛΑΣ», με 
έδρα το Λουξεμβούργο, στις οποίες καταβλήθηκαν προμήθειες 
συνολικού ύψους 7 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Το Δεκέμβριο του 2001 εκχώρησε μελλοντικά έσοδα του 
Δημοσίου από την «EUROCONTROL», που αφορούν την 
περίοδο έως την 31η Μαρτίου του 2019 !), στην εταιρεία 
«ΑΙΟΛΟΣ» -με έδρα το Λουξεμβούργο- καταβάλλοντας ανάλογη 
προμήθεια.

Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να καταθέσω στα 
Πρακτικά τις σχετικές αποφάσεις, που περιλαμβάνονται στα 
αντίστοιχα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Κωνσταντίνος Καραμανλής καταθέτει για τα Πρακτικά τα

προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και 
Πρακτικών της Βουλής)

Μόλις πριν από λίγες μέρες, στις 11 Δεκεμβρίου, η 
Κυβέρνηση προχώρησε σε διακήρυξη για το Στιγμιαίο Λαχείο, 
σύμφωνα με την οποία θα προεισπράξει 300 εκατομμύρια ευρώ 
για μία σύμβαση πενταετούς διάρκειας. Καταθέτω και αυτήν τη 
σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Κωνσταντίνος Καραμανλής καταθέτει για τα Πρακτικά το 
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και 
Πρακτικών της Βουλής)

Πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για έναν απίθανο 
συνδυασμό διαπλοκής και προείσπραξης μελλοντικών εσόδων, 
που μόνο αυτή η Κυβέρνηση μπορούσε να εφεύρει.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Συνεχίζει η Κυβέρνηση την πολιτική της πλασματικής δημο

σιονομικής απεικόνισης και της υποθήκευσης της οικονομίας. 
Και ερωτώ: με ποιο δικαίωμα δεσμεύετε εθνικούς πόρους για 
πέντε, δέκα ή ακόμα και για δεκαεννέα χρόνια, πόρους που 
αντιστοιχούν στις πέντε επόμενες κυβερνήσεις και ανήκουν 
στις επόμενες γενιές;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Με ποιες διαδικασίες επιλέξατε όλες αυτές τις εταιρείες της 

αλλοδαπής με τις αρχαιοελληνικές επωνυμίες, για να τους 
εκχωρήσετε μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου; Σας καλούμε λοι
πόν -και σήμερα είναι μία πολύ καλή ευκαιρία- να πείτε ποιοι 
κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες και να καταθέσετε 
στη Βουλή τις σχετικές συμβάσεις.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Από την πλευρά μου, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά τα 

σχετικά και ιδιαίτερα αποκαλυπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης 
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 18ης Νοεμβρίου 
του 2002.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Κωνσταντίνος Καραμανλής καταθέτει για τα Πρακτικά τα 
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του 
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και 
Πρακτικών της Βουλής)

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι περισσότερο από φανερό 

ότι η νέα εποχή στη δημοσιονομική διαχείριση, που υποσχόταν 
η Κυβέρνηση, έγινε συνώνυμη με την αδιαφάνεια και με το 
δημοσιονομικό αδιέξοδο. Εκούσια ομολογία του αδιεξόδου 
είναι το γεγονός ότι η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποβάλει 
νέο, αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας. Υπόσχεται 
μάλιστα πως εκείνο, το οποίο η ίδια δεν μπόρεσε σε όλα αυτά 
τα χρόνια, θα γίνεται τώρα σταθερά και κάθε χρόνο. Δηλαδή, 
ότι από τον επόμενο χρόνο και κάθε χρόνο έως το 2006 το 
δημόσιο χρέος θα μειώνεται κατά πέντε μονάδες. Βάζει βέβαια 
πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά οι λόγοι είναι φανεροί. Προεξοφλεί 
ότι θα χάσει τις εκλογές και πολύ σωστά παραπέμπει στην 
πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Αποδεχόμαστε την πρόκληση αυτή, αποδεχόμαστε και την 

πρόσκληση. Γιατί έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε το σχέδιο, 
έχουμε την τόλμη να πάρουμε τα μέτρα που χρειάζονται.

Οι θέσεις μας για μια πραγματική εξυγίανση των δημόσιων 
οικονομικών είναι ξεκάθαρες.

Πρώτον, πλήρης δημοσιονομική απογραφή, αμέσως μόλις 
αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης, για να καταγρα- 
φούν όλα τα ελλείμματα και όλα τα κρυφά χρέη.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Δεύτερον, προϋπολογισμοί μηδενικής βάσης, ξεκινώντας 

από μονάδες και υπηρεσίες, όπου είναι πρόσφορη η εφαρμογή 
τους.

Τρίτον, αποκατάσταση της ειλικρίνειας και της διαφάνειας 
στους λογαριασμούς του δημοσίου, με εγκατάλειψη επιτέλους 
της δημιουργικής λογιστικής, με την καθιέρωση δεσμευτικών 
υποχρεώσεων για τη διοίκηση και την Κυβέρνηση, ούτως ώστε



να διασφαλίζεται απόλυτη καθαρότητα στη διατύπωση των 
δημόσιων λογαριασμών. Ενδεχόμενες μεταφορές δαπανών σε 
άλλο κωδικό θα δημοσιοποιούνται στη Βουλή.

Τέταρτον, για τους παραπάνω λόγους σε κάθε Υπουργείο και 
σε μονάδες, που θα κριθεί ότι είναι αναγκαίο, στο τέλος της 
δημοσιονομικής χρήσης θα γίνεται συμπληρωματικός έλεγχος, 
πέρα από αυτόν που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, από ανεξάρ
τητους ορκωτούς ελεγκτές, που δεν θα είναι ποτέ οι ίδιοι στο 
ίδιο Υπουργείο για δεύτερη χρονιά.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Πέμπτον, εξυγίανση του ευρύτερου δημόσιου τομέα με 

ταχεία προώθηση γνήσιων, πραγματικών αποκρατικοποιήσεων, 
διαφάνεια στις κρατικές συναλλαγές, στις αναθέσεις έργων και 
προμηθειών του Δημοσίου, σύγχρονο μάνατζμεντ για τις επιχει
ρήσεις φυσικών μονοπωλίων -κυρίως επιχειρήσεις δικτύου- 
που θα παραμένουν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις προγραμματικές δηλώ
σεις της Κυβέρνησης το 2000 αναφερόταν: «Στόχος μας είναι 
να αναπτύξουμε μια στρατηγική εθνικής ανταγωνιστικότητας σε 
όλους τους τομείς».

Σήμερα, όπως επισημαίνει το «World Economic Forum», η 
Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωζώνη σε ό,τι 
αφορά την ανταγωνιστικότητα και μάλιστα με τάση συνεχούς 
επιδείνωσης. Η ελληνική οικονομία είναι η φτωχότερη στην 
Ευρωζώνη. Η κερδοφορία των επιχειρήσεων υποχωρεί. Η βιο
μηχανική παραγωγή βρίσκεται καθηλωμένη κοντά στο μηδέν. 
Μέσα σε δύο χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2001, οι εξαγωγές 
μας στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν κατά 
επτά ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι εισαγωγές αυξάνονται συνε
χώς. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, όπως σημειώνει η 
Τράπεζα της Ελλάδας, αυξήθηκε το πρώτο δεκάμηνο του τρέ
χοντος έτους, του 2002, κατά 10%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο 
παρουσίασε πρόσθετο άνοιγμα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Ενώ παραμένουμε ουραγοί στην προσέλκυση άμεσων επεν
δύσεων, εμφανίζεται σημαντική εκροή κεφαλαίων ξένων επεν
δυτών, περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εννιάμηνο 
του 2002. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το διεθνή οίκο 
«Moodys», οίκο τον οποίο άλλωστε συνηθίζει να επικαλείται η 
Κυβέρνηση, η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας βρίσκεται στο 
ίδιο επίπεδο με εκείνο της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Τσε
χίας, που διέρχονται ακόμη μεταβατική περίοδο.

Η χώρα έχει τις μεγαλύτερες κοινωνικές και περιφερειακές 
ανισότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Περίπου δυόμισι εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το 

όριο της φτώχειας. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις χρωστούν 
στις τράπεζες έξι φορές περισσότερο απ' ό,τι πριν από έξι 
χρόνια. Ο κόσμος ζει με δανεικά. Είμαστε τελευταίοι ανάμεσα 
στους «Δεκαπέντε» στο δείκτη ευημερίας. Μας πέρασαν χώρες 
όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, που κάποτε ήταν πιο 
πίσω. Από τις χώρες, που τώρα εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μας περνούν τρεις και άλλες τέσσερις είναι στην ίδια 
θέση. Κι αυτό, ενώ εμείς είχαμε για δυο δεκαετίες τεράστιους 
κοινοτικούς πόρους στη διάθεσή μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την προεκλογική περίοδο, 
αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του Γ  Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης, η Κυβέρνηση υποσχόταν ότι θα δώσει 
προτεραιότητα στην περιφέρεια και διαβεβαίωνε ότι θα 
«ξεκινούσε -λέει- μ’ αναμμένες τις μηχανές». Σήμερα, κι ενώ ο 
αρμόδιος Υπουργός μιλά για απορροφητικότητα 70%, τα 
επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας αποκαλύπτουν 
ότι η αλήθεια είναι ακριβώς αντίθετη.

Στα Περιφερειακά Προγράμματα της ξεχασμένης Ελλάδας 
-Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο- η 
απορροφητικότητα παραμένει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. 
Μεγάλα επιχειρησιακά προγράμματα, όπως η «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», οι μεταφορές, αλλά και τα αυτοχρη- 
ματοδοτούμενα έργα βρίσκονται στον αέρα. Χάνεται πολύτιμος 
χρόνος! Χάνονται τεράστια ποσά! Κι όλα αυτά, εξαιτίας της 
ανεπάρκειας της Κυβέρνησης και του κράτους, εξαιτίας της

διαπλοκής, της αδιαφάνειας και της διαφθοράς!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
καταγγέλλουν παράνομες μεθοδεύσεις, που καταλήγουν 
ουσιαστικά σε απευθείας αναθέσεις και συνεπάγονται 
καταλήστευση του δημοσίου χρήματος. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα:

Πρώτο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Κτηματολογίου, 
που ξεκίνησε με προϋπολογισμό τριακόσια δισεκατομμύρια και 
υπολογίζεται τώρα στα εννιακόσια δισεκατομμύρια. Εξαπίας 
αδιαφανών χειρισμών, υπερβάσεων και καθυστερήσεων 
επιβλήθηκε στη χώρα κοινοτικό πρόστιμο 20 δισεκατομμυρίων. 
Χάνονται τεράστιοι πόροι και η Κυβέρνηση επιβάλλει 
«κτηματόσημο» 675 δισεκατομμυρίων δραχμών στους 
ιδιοκτήτες.

Δεύτερο παράδειγμα είναι ο ΕΡΓΟΣΕ, για τον οποίο η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταμάτησε τις πληρωμές του Γ  
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής 
εξαιτίας των υπερβάσεων, των κακοτεχνιών και της 
αδιαφάνειας και περιμένει οριστικό πρόγραμμα με 
χρονοδιάγραμμα και ρεαλιστικό κοστολόγιο, για να επαναλάβει 
τη χρηματοδότηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σχεδόν όλα τα δημόσια έργα 
παρουσιάζουν σοβαρές κακοτεχνίες, μεγάλες καθυστερήσεις 
και το κόστος τους εκτινάσσεται σε ύψη διπλάσια και τριπλάσια 
του αρχικού τους προϋπολογισμού. Είναι μία αλήθεια, που 
κανείς δεν μπορεί να τη διαψεύσει. Τη ζούμε όλοι! Η ίδια 
κατάσταση εντοπίζεται και στα ολυμπιακά έργα. Ο 
προϋπολογισμός τους, από τα 906 δισεκατομμύρια πέρυσι 
έφθασε τα 1330 δισεκατομμύρια δραχμές, χωρίς να 
συνυπολογίζεται το ολυμπιακό χωριό, το τραμ, η ενοποίηση των 
ολυμπιακών χώρων.

Κανένας, βέβαια, δεν αμφισβητεί ότι γίνονται έργα. Αντίθετα! 
Όμως το ερώτημα είναι: πόσο κοστίζουν, Πόσα χρέη 
δημιουργούν; Ποια ποσά καταλήγουν σε οργανωμένα 
συμφέροντα και χάνονται στη διαπλοκή; Και σ’ αυτό το 
πρόβλημα, οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες:

Πρώτον, θεσμική θωράκιση της Πολιτείας στο πλαίσιο ενός 
Σχεδίου Δράσης κατά της διαφθοράς με παράλληλη ενίσχυση 
των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους και ιδίως της 
Δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες προτάσεις 
των λειτουργών της.

Δεύτερον, αναθεώρηση του σαθρού καθεστώτος, που διέπει 
τις αναθέσεις έργων και προμηθειών του Δημοσίου και 
συγκρότηση Ανεξάρτητης Αρχής για το σκοπό αυτό.

Τρίτον, αποτελεσματικός έλεγχος των οικονομικών των 
κομμάτων και των υποψηφίων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή ελληνική 
πραγματικότητα είναι κατώτερη των δυνατοτήτων μας. Η 
Ελλάδα χρειάζεται μια νέα οικονομική πολιτική με πίστη και 
όραμα. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να προχωρήσει σε 
πολιτικές για την πλήρη αξιοποίηση του χρόνου των 
συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, του ανθρώπινου δυναμικού 
της.

Οι θέσεις μας:
Πρώτον, επένδυση στην παιδεία και τον πολιτισμό, την 

έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή 
είναι η πρώτη μεγάλη μας πολιτική για την Ελλάδα του αύριο, 
για την οικονομική ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης, 
για την κοινωνική συνοχή.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Και ανάμεσα στα άλλα προτάσσουμε τη σύνδεση της εκπαί

δευσης με την αγορά εργασίας. Τη θεσμοθέτηση εθνικού δια
λόγου με ευρεία συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τη 
σταδιακή αύξηση των δαπανών στο 5% του Α.Ε.Π. Τη συνεχή 
αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και όλων των μονάδων. 
Τη δημιουργία μη κρατικών Πανεπιστημίων. Την εξασφάλιση 
πρόσβασης όλων των μαθητών και των σπουδαστών στις νέες 
τεχνολογίες με την κατάλληλη χρηματοδότηση.

Δεύτερον, υλοποίηση μιας εθνικής στρατηγικής περιφε
ρειακής ανάπτυξης με ολοκληρωμένες περιφερειακές



παρεμβάσεις σε κάθε περιοχή της χώρας, ανάλογα με τα 
συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Τρίτον, ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απλοποίηση του σημερινού 
καθεστώτος αδειών, θέσπιση φορολογικών κινήτρων για 
συγχωνεύσεις, δημιουργία εγγυητικού κεφαλαίου για τη 
διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους από τις Τράπεζες.

Τέταρτον, ενίσχυση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας με 
στόχο να γίνει ο αγρότης σύγχρονος επιχειρηματίας. 
Σχεδιάζουμε μία νέα επιθετική αγροτική πολιτική, που να δίνει 
έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας, στην τυποποίηση και τη 
μεταποίηση, τη στροφή σε νέες μορφές παραγωγικών 
δράσεων, την υλοποίηση αναγκαίων υποδομών -και βέβαια τη 
δραστική, την ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής. 
Πρόσφατα μάλιστα καταθέσαμε σχετική τροπολογία, αλλά την 
απορρίψατε και ανακοινώσατε εμπορικά δάνεια από την 
Αγροτική.

Πέμπτον, η δυναμική στήριξη της τουριστικής μας 
βιομηχανίας με την έμπρακτη ενθάρρυνση εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. Βασικό μας στόχος είναι να έχουμε 
τουρισμό σε όλη τη χώρα όλο το χρόνο. Η απαράμιλλη ομορφιά 
της χώρας, αλλά πάνω απ’ όλα, ο ελληνικός πολιτισμός είναι τα 
μεγάλα μας εφόδια γι' αυτήν την πολιτική.

Απαραίτητη και επείγουσα προτεραιότητα είναι η υλοποίηση 
συγκροτημένου προγράμματος για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. Και σ’ αυτήν την κατεύθυνση, οι άξονές 
μας είναι:

Πρώτον η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με 
γενναία μείωση των συντελεστών για τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις. Με εγγύηση της σταθερότητάς του τουλάχιστον 
για μία πενταετία, ώστε οι οικονομικοί φορείς να 
προγραμματίζουν τη δράση τους χωρίς αιφνιδιασμούς και 
δυσάρεστες εκπλήξεις. Με αντικειμενικοποίηση της 
λειτουργίας του, για να σταματήσουν οι εκβιασμοί του 
συστήματος εξουσίας σε βάρος του πολίτη. Και τέλος, με 
επαρκή μηχανοργάνωση και νέα φιλοσοφία στους ελέγχους, 
για να υπάρξει επιτέλους δραστική μείωση της φοροδιαφυγής 
και της παραοικονομίας.

Δεύτερον, με την αναμόρφωση των αναπτυξιακών κινήτρων.
Τρίτον, με την προώθηση πραγματικών αποκρατικοποιήσεων, 

με την απελευθέρωση των αγορών, την ουσιαστική αναβάθμιση 
της λειτουργίας των εποπτικών Αρχών -Τράπεζα Ελλάδος, 
Επαροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Και όλα 
αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς άλλη απώλεια 
χρόνου.

Σήμερα η απελευθέρωση των αγορών καρκινοβατεί, οι 
αποκρατικοποιήσεις έχουν ανασταλεί και οι περισσότερες 
δημόσιες επιχειρήσεις πνίγονται στην κακοδιοίκηση, την 
ασυδοσία και τη διαφθορά. Η Ολυμπιακή Αεροπορία, μετά από 
επτά χρόνια διαρκούς εκσυγχρονισμού -ενός εκσυγχρονισμού 
που κόστισε περισσότερα από χίλια δισεκατομμύρια- 
συρρικνώθηκε, απαξιώθηκε, διασύρθηκε, για να καταλήξει στην 
πώληση έναντι ασήμαντου τιμήματος. Την ίδια στιγμή, πέρα 
από τα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 
εισαγγελέα, ανέκυψε ζήτημα παράνομων επιδοτήσεων προς 
την εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει ένα ακόμα 
πρόστιμο στη χώρα μας.

Ο Ο.Σ.Ε. με ημερήσιο έλλειμμα 400 εκατομμύρια δραχμές, 
βρίσκεται σε φάση οικονομικού εκτροχιασμού. Οι 
συσσωρευμένες ζημιές του φθάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ, παρόλο που στο τέλος του 1998 είχε διαγράφει έλλειμμα 
600 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες, τέσσερα χρόνια μετά τη διαγραφή 
συσσωρευμένων ζημιών 900 δισεκατομμυρίων δραχμών, 
δημιούργησαν νέα χρέη, που φθάνουν τα 500 δισεκατομμύρια 
δραχμές και εκτιμάται ότι θα έχουν λειτουργικό έλλειμμα 
περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ την ημέρα!

Ο όμιλος της Αγροτικής Τράπεζας, με την καθεστωτική 
εμπλοκή του στα προεκλογικά παιγνίδια της Σοφοκλέους, 
υπέστη ζημιές που ξεπερνούν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και 
ακόμη αποδεικνύεται ότι η Τράπεζα επιστράτευσε παράνομες

μεθοδεύσεις, προκειμένου να κατασκευάσει πλασματικά κέρδη 
κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, με συνέπεια να 
εξαπατηθούν οι μέτοχοί της, που αυτή τη στιγμή χάνουν το 30% 
των ποσών που διέθεσαν. Σήμερα και αφού στιγματίζεται με τα 
πανωτόκια της ντροπής, που οδηγούν χιλιάδες αγρότες στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας, η Αγροτική Τράπεζα βρίσκεται σε 
δεινή χρηματοοικονομική θέση και ουσιαστικά δεν καλύπτει 
τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας.

Ο Ο.Τ.Ε. έγινε εξαγωγέας διαπλοκής για χάρη του 
μονοπωλιακού του προμηθευτή. Οι επενδύσεις του στη 
Ρουμανία, στην Αρμενία, στη Σερβία, ύψους 1,5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων βρίσκονται κυριολεκτικά στον 
αέρα. Οι δαπάνες του για την εξαγορά της πλειοψηφίας των 
μετοχών της «ROM TELECOM» υπερβαίνουν τη συνολική της 
αξία. Και αυτό, βέβαια, συνιστά υπόθεση, για την οποία ο λόγος 
ανήκει στη Δικαιοσύνη.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, σε ό,τι αφορά τις προμήθει

ες των Ενόπλων Δυνάμεων, παραμερίστηκε κάθε σκέψη για δια
γωνισμούς ή διακρατικές συμφωνίες και ακολουθούνται κατά 
κανόνα διαδικασίες, που προβλέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση. Και 
αυτό εύλογο είναι να εγείρει σοβαρά ζητήματα αδιαφάνειας και 
ύποπτων σκοπιμοτήτων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες έχουν σήμερα την 
πεποίθηση ότι, σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, διαμορφώνεται 
μία γκρίζα πραγματικότητα, μια κατάσταση αποτελμάτωσης και 
παρακμής. Ξέρουν -άλλωστε το υφίστανται οι ίδιοι- ότι στις 
δημόσιες υπηρεσίες τίποτα δεν προχωρά χωρίς μίζα, χωρίς 
γρηγορόσημο. Στα τελωνεία, στις εφορίες, στις πολεοδομίες, 
στα Κ.Τ.Ε.Ο., στα διπλώματα οδήγησης έβαλαν ταρίφα. Οι 
εκθέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας δίνουν στην Ελλάδα 
πανευρωπαϊκή πρωτιά στην έκταση της διαφθοράς και την 
υποβαθμίζουν κάθε χρόνο στη διεθνή κατάταξη. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περιγράφει την κατάσταση με τα 
πιο μελανά χρώματα. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
επισημαίνει ότι -χρησιμοποιώ τις λέξεις του- «οι λέξεις 
συναλλαγή και διαφθορά ωχριούν μπροστά στην 
πραγματικότητα»!

Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμβαίνουν 
εξαιτίας της διαπλοκής, εξαιτίας της υποταγής του κράτους σε 
μικρά και μεγάλα συμφέροντα, εξαιτίας της διαμόρφωσης ενός 
νοσηρού κατεστημένου με μοναδικό συνδετικό αρμό το 
αίσθημα συνενοχής.

Όλα αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ, συμβαίνουν, επειδή 
καταντήσατε το κράτος έρμαιο μιας συντεχνίας κομματικών και 
διαπλεκόμενων συμφερόντων, που κάθισαν στο σβέρκο μιας 
ολόκληρης κοινωνίας!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Γιατί κάνατε το κόμμα κράτος και παραδώσατε το κράτος στο 

κόμμα!
Στηρίξατε, για να σας στηρίζει βέβαια, ένα νοσηρό 

κατεστημένο, που αναπαράγει το συντηρητισμό και εκκολάπτει 
τον παρασιτισμό. Φτιάξατε, μετά από είκοσι χρόνια παραμονής 
στην εξουσία, ένα κράτος που ξεχειλίζει αδιαφάνεια και 
ανευθυνότητα σε κάθε Κηφισό, σε κάθε Διακονιάρη!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Φτιάξατε ένα κράτος, που λείπει, όταν το χρειάζεται ο 

πολίτης, και πολλές φορές γίνεται η αιτία κινδύνων και για τη 
ζωή και για την περιουσία του πολίτη. Ένα κράτος 
γραφειοκρατίας, που ταλαιπωρεί τους πολίτες και γίνεται 
εμπόδιο στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί αφήσατε να διαμορφωθεί 
καθεστώς ατιμωρησίας, που αποθρασύνει τους παρανομούντες 
και αδικεί όλους τους πολίτες!

Εμείς φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε μία νέα πολιτική με 
κεντρικό σημείο και πρώτη προτεραιότητα την επανίδρυση του 
κράτους.

Σχεδιάζουμε: Πρώτον, την ενίσχυση του ελεγκτικού και 
στρατηγικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης και, ταυτόχρονα, 
την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Δεύτερον, τον αναπροσδιορισμό των ορίων του δημόσιου 
τομέα και την αποκέντρωση της κρατικής μηχανής.

Τρίτον, την πάταξη, επιτέλους, της γραφειοκρατίας με 
εφαρμογή της αρχής «ένα έγγραφο, ένα γραφείο και τέλος».

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Τέταρτον, την απαρέγκλιτη τήρηση της αξιοκρατίας και, επι

τέλους, την αξιολόγηση όλων σε όλα τα επίπεδα.
Πέμπτον, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το σύγχρονο 

μάναντζμεντ.
Έκτον, την άρση της πολυνομίας και, έβδομον, τη δυναμική 

μετωπική σύγκρουση με τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ αυτές τις μέρες 

-όπως όλοι φαντάζομαι -  μία έντονη επιθετικότητα της 
Κυβέρνησης εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.

Κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής πτέρυγας, ξεκινήσατε 
τη συζήτηση του Προϋπολογισμού με το δόγμα «όλα είναι 
καλά» και με το σύνθημα «διαψεύστε τα πάντα». Ισχυρίζεστε 
μονότονα ότι δεν έχουμε θέση και προτάσεις.

Πόσες προτάσεις νόμων καταθέσαμε και ποιά ήταν η 
απάντησή σας;

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Θα δεχθείτε, 
έστω και τώρα, την πρόταση νόμου, που καταθέσαμε για τη 
στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών; Πείτε μας εδώ και τώρα!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Μιλάτε για σύγχυση ιδεολογικής και πολιτικής ταυτότητας 

της Νέας Δημοκρατίας. Μα, ξεχύσατε ποια ήταν τα συνθήματα 
και ποιές οι θέσεις σας για την οικονομία, για τις εξωτερικές 
υποθέσεις, για τον προσανατολισμό της χώρας;

Εσείς δεν είστε, που λέγατε προεκλογικά ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
είναι το κόμμα του χρηματιστηρίου; Εσείς δεν λέγατε ότι το 
χρηματιστήριο αντικατοπτρίζει την εικόνα της οικονομίας, ότι 
«πάει κανόνι» και ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Τώρα που «βαράει κανόνι», 
τι ψηφίζει και τι αντικατοπτρίζει;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Εσείς δεν είστε, που βεβαιώνατε ότι η νευρική κρίση της 

Σοφοκλέους θα έληγε στις 9 Απριλίου και μοιράζατε δάνεια, για 
να παίξουν όλοι; Έτσι δεν είναι; Τα ξεχύσατε αυτά; Μοιράζατε 
δάνεια, για να παίξουν όλοι!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Από τις εκλογές, λοιπόν, μέχρι σήμερα, ο Γενικός Δείκτης 

έχασε το 63% της αξίας του. Από το σύνολο του ενός 
εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων επενδυτών, πολλοί 
παρασύρθηκαν σε οικονομική καταστροφή. Εξαιτίας των δικών 
σας καθεστωτικών μεθοδεύσεων και των παράνομων 
παρεμβάσεών σας, χάθηκαν περισσότερα από 30 
τρισεκατομμύρια δραχμές. Έγινε η μεγαλύτερη αναδιανομή 
πλούτου σε βάρος των πολλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 
Αυτά είναι τα έργα των ημερών σας!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Δεν μπορείτε να μέμφεστε κανένα κόμμα γι' αυτά και, 

μάλιστα, για έλλειψη πολιτικών θέσεων.
Ό,τι θετικό έχετε να παρουσιάσετε -από τα μεγάλα έργα έως 

τις καίριες πολιτικές κατευθύνσεις- είναι δική μας επιλογή. 
Διαψεύσατε όλες τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Έχετε 
εγκαταλείψει κάθε ιδεολογική αναφορά. Έχετε ευθύνη για την 
αβάσταχτη καθημερινότητα των πολιτών. Έχετε υποχρεώσεις 
απέναντι στους πολίτες, απέναντι σ’ όλους τους Έλληνες και 
-πάνω απ' όλα- στους μη ευνοημένους Έλληνες.

Όλες αυτές τις ημέρες επιδιώκετε αντιπαράθεση αφορισμών, 
αντί επιχειρημάτων. Καλλιεργείτε ένταση, αντί για υπεύθυνο 
διάλογο.

Ερωτώ, λοιπόν: Γιατί; Τι σας φταίει και τι είναι αυτό που σας 
θυμώνει; Τι σας εκνευρίζει; Καθημερινές αποκαλύψεις για την 
ασυδοσία του κατεστημένου; Το ξέσπασμα της κοινωνίας και 
της Δικαιοσύνης εναντίον της διαφθοράς; Η αδυναμία σας να 
εκτελέσετε πιστά έστω και έναν Προϋπολογισμό; Τα 
δημοσιονομικά αδιέξοδα που προκαλέσατε; Η κατάρρευση των 
μύθων, που χτίζατε τόσα χρόνια; Αυτός είναι ο φόβος; Τόση 
ταραχή σάς προκαλεί η αλήθεια;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι η οικονομική 
κατάσταση έχει επιδεινωθεί δυσβάσταχτα και ότι ο

συζητούμενος Προϋπολογισμός δεν αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα και δεν προσφέρει διεξόδους.

Δεν συμφωνούμε με τη συντηρητική διαχείριση και με τις 
λογιστικές κατασκευές, που παραποιούν την πραγματικότητα.

Δεν συμφωνούμε ούτε με την οικονομική ούτε με την 
κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης.

Δεν εγκρίνουμε το συζητούμενο Προϋπολογισμό. Τον 
καταψηφίζουμε στο σύνολό του.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία νέα οικονομική 

πολιτική, γιατί έχει πολλές και υγιείς δυνάμεις, που πρέπει να 
απελευθερωθούν, να παράγουν, να δημιουργήσουν, να 
προοδεύσουν, να σηκώσουν τη χώρα ψηλά.

Ξέρουμε τα προβλήματα, μα ξέρουμε και τις λύσεις. 
Πιστεύουμε στις δυνατότητες της πατρίδας μας και 
εμπιστευόμαστε όλους τους "Ελληνες ανεξαιρέτως. Γι’ αυτό 
αισιοδοξούμε! Γι’ αυτό οραματιζόμαστε και φιλοδοξούμε για 
τον τόπο μας. Με τη σιγουριά ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε 
ένα καλύτερο αύριο.

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης 
χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης) : Ο Υπουργός Οικο
νομίας και Οικονομικών έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ : Για τέταρτη φορά, κύριε 
Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Γνωρίζετε πολύ 
καλά ότι αυτό εκ του Συντάγματος και του Κανονισμού...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας και 
Οικονομικών): Τόσα είπατε. Δεν θέλετε απάντηση;

(Θόρυβος διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Μια στιγμή, κύριε 
Υπουργέ, παρακαλώ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, σας 
παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούστηκε πενήντα λεπτά ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας, θα ακουστεί και ο Υπουργός. Δεν το 
καταλαβαίνετε;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Περιμέναμε τον Πρωθυπουργό να 
πάρει το λόγο.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό προκαλεί τη νοημοσύνη 
μας.

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Η αλαζονεία της εξουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Δεν το καταλαβαίνω 

εγώ αυτό. Λυπούμαι.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δικαίως στην ομιλία του....

(Θόρυβος διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας 
Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ, να μη 
γράφεται καμία διακοπή. Δεν μπορώ με άλλο τρόπο να σας πω 
να σεβαστείτε το χώρο και τον Κανονισμό. Με το ζόρι δεν 
μπορώ να σας επιβάλω να ακούσετε τον αντίλογο.

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: ....
(Θόρυβος διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας 

Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Σας παρακαλώ. 

Είναι δυνατόν να μην ακούσετε τον αντίλογο; Δεν σας 
καταλαβαίνω!

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης....

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: ....
(Θόρυβος διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας 

Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Λυπούμαι πάρα 

πολύ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών): . ..δικαίωσε μιά δεκάχρονη στρατηγική του


