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(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) ^
Πολιτευτήκατε με έλλειμμα αξιοπιστίας, με έλλειμμα σεβασμού στον πολίτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από τρία χρόνια σ' αυτήν εδώ την Αίθουσα, το Δεκέμβριο του 2000, ο Πρωθυπουργός και 
σύσσωμη η Κυβέρνηση ισχυρίζονταν ότι παρουσίαζαν τον πρώτο πλεονασματικό προϋπολογισμό. Στις επισημάνσεις μας για 
τερατώδη χρήση της δημιουργικής λογιστικής απαντούσαν με αλαζονεία και επιθετικότητα. Πριν από δύο χρόνια, το Δεκέμβριο του 
2001, υποστήριζαν ότι παρουσίαζαν το δεύτερο πλεονασματικό προϋπολογισμό και κατηγορούσαν την Αντιπολίτευση για «μονότονη 
πλασματολογία και εικοτολογία». Αυτές ήταν οι λέξεις τους.
Πριν από ένα χρόνο, παρουσιάζοντας τον Προϋπολογισμό του 2003, βεβαίωναν ότι τα πάντα θα εξελιχθούν σύμφωνα με τις 
προβλέψεις τους και εξαπέλυαν νέες επιθέσεις προς την Αντιπολίτευση. Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δικαιούμαστε εμείς να 
ρωτήσουμε: ποιος επιβεβαιώθηκε και ποιος διαψεύσθηκε όλα αυτά τα χρόνια;
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Ποιος πλασματολογούσε και ποιος έλεγε την αλήθεια; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ουδέποτε υπήρξε πλεονασματικός 
προϋπολογισμός; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η Κυβέρνηση αδυνατεί να εκτελέσει τον προϋπολογισμό του 2003; Οι αποφάσεις 
αυτές λαμβάνονταν -ναι ή όχι;- από ολόκληρη την Κυβέρνηση; Είσθε ή δεν είσθε όλοι σας συνυπεύθυνοι;
Και έπειτα: ποια αξιοπιστία μπορεί να έχει μια Κυβέρνηση, που το Σεπτέμβριο ισχυριζόταν ότι μοίραζε πλεονάσματα, τον Οκτώβριο 
ομολογούσε διπλά βιβλία, το Νοέμβριο παρουσίαζε ελλειμματικό προϋπολογισμό και το Δεκέμβριο προχωρούσε σε δάνειο-μαμούθ, 
πέρα από κάθε πρόβλεψη, για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί πίσω από τα επίσημα στοιχεία υπάρχουν 
και άλλα βιβλία, υπάρχουν κρυφά ελλείμματα, κρυφά χρέη. Υπάρχουν διπλά βιβλία και διπλά συρτάρια.
Και όλα αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
τα ομολογεί η ίδια η Κυβέρνηση. Σε μια υποσημείωση -και το τονίζω αυτό, σε υποσημείωση- του πίνακα της εισηγητικής έκθεσης 
αναφέρεται ότι στις δαπάνες του Προϋπολογισμού δεν συνυπολογίσθηκαν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2002 και 5,1 
δισεκατομμύρια ευρώ για το 2003.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας αποκαλύπτει στη Βουλή κρυφές δαπάνες του 2003, ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 
Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, αντί να κατευθυνθούν στη 
μείωση του δημόσιου χρέους, διοχετεύθηκαν παράνομα στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών. Πιστοποιεί ακόμα ότι από το 1997 
υπάρχει κρυφή δημοσιονομική διαχείριση.
Δημιουργήσατε διακόσιους εβδομήντα ειδικούς λογαριασμούς εκτός Προϋπολογισμού. Φθάσατε στο σημείο να δημιουργείτε 
κρυφούς λογαριασμούς με υπουργικές αποφάσεις που δεν δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραβιάζετε, λοιπόν, 
προσχεδιασμένα ρητές διατάξεις του νόμου. Παραβιάζετε κάθε έννοια νομιμότητας και κάθε κανόνα ηθικής τάξης.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Υπάρχει σειρά υπουργικών αποφάσεων για τη σύσταση λογαριασμών, τις οποίες δεν δημοσιεύσατε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Και σας ερωτώ: Γιατί; Γιατί οι κρυφές μεθοδεύσεις; Γιατί οι κρυφοί λογαριασμοί; Γιατί οι παράνομες πρακτικές; Γιατί 
αυτό είναι πρωτοφανές! Είναι παράνομο! Ξεκάθαρα παράνομο! Είναι αδιανόητο σε μια ευνομούμενη πολιτεία.
Για του λόγου το αληθές καταθέτω τέσσερις από τις πολλές αποφάσεις σας, που δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
(Στο σημείο αυτό ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής καταθέτει τις προαναφερθείσες 
αποφάσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

(Να φωτογραφηθούν οι σελίδες 353 α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας): Πέρα από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι 
προφανές ότι η διαχείριση του 2003 έχει ξεφύγει από κάθε σχεδίασμά. Από τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύεται ότι το έλλειμμα στο 
πρώτο δεκάμηνο ανήλθε σε 7.218 εκατομμύρια ευρώ έναντι ετησίου στόχου 5.300 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι δηλαδή, με άλλα 
λόγια, αυξημένο κατά 150%, δυόμισι φορές μεγαλύτερο από το στόχο.
Ο συνολικός ακαθάριστος δανεισμός θα υπερβεί τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι αρχικού στόχου 26,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 
χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είχε ανέλθει από τον περασμένο Σεπτέμβριο στα 
179 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο Προϋπολογισμός που συζητούμε -και μάλιστα στη σελίδα 108 της εισηγητικής έκθεσης- 
υπολογίζει ότι στο τέλος του χρόνου θα είναι 175,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αναφέρει δηλαδή τριόμισι δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από όσα διαπιστώνει το Γενικό Λογιστήριο έως το Σεπτέμβριο.
Ο Υπουργός Οικονομίας άλλα υποστηρίζει στο ECOFIN και άλλα εμφανίζει στον Προϋπολογισμό. Η ίδια η Κυβέρνηση ομολογεί ότι 
θυσιάζει πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για να συγκροτήσει τα ελλείμματα. Η ίδια η Κυβέρνηση εκτιμά ότι η 
υστέρηση από τις κοινοτικές εισπράξεις θα φθάσει το 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ.
Το συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο. Ο Προϋπολογισμός του 2004 στηρίζεται σε σαθρή βάση, αφού ο 
φετινός αφήνει τεράστιες ρωγμές.
Επιπλέον όμως χρησιμοποιεί και σαθρά στοιχεία. Υπερεκτιμά τα έσοδα, υποεκτιμά τα έξοδα, κρύβει δαπάνες, παρουσιάζει στο 
μέγιστο βαθμό τα συμπτώματα των προηγουμένων. Καταρτίστηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με γνώμονα την εκλογική 
αναμέτρηση και εντάσσεται στο πλαίσιο της προεκλογικής επικοινωνιακής διαχείρισης της οικονομίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Με όσα 
στοιχεία μπορούμε να έχουμε, το έλλειμμα ξεπερνά το 2% του Α.Ε.Π.. Ανάλογες περίπου, όπως ξέρετε, είναι και οι εκτιμήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, στους πιο ευαίσθητους τομείς οι πιστώσεις που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι κυριολεκτικά 
ασήμαντες: Υγεία-Πρόνοια: 2,7%. Γεωργία: 2,5%. Εγγειοβελτιωτικά έργα: 1,5%. Ενέργεια: 1,3%. Έρευνα-Τεχνολογία: 0,8%. 
Τουρισμός: 0,4%. Με μια φράση ο Προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από έλλειμμα αναπτυξιακής πολιτικής και βέβαια είναι ένας 
εικονικός Προϋπολογισμός, που προσπαθεί να συγκαλύψει πραγματικά δημοσιονομικά προβλήματα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, πέρα από τα επίσημα δάνεια, συνεχίζει να συσσωρεύει νέα κρυφά χρέη. Επισημαίνουμε: 
χρέη νοσοκομείων στους προμηθευτές τους: 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ. Χρέη του Ι.Κ.Α. προς την Εργατική Εστία και τον Ο.Ε.Κ.: 1,5 
δισεκατομμύριο ευρώ. Χρέη προς το Τ.Ε.Β.Ε. και το Τ.Α.Ε.: 0,4 εκατομμύριο ευρώ. Χρέη Ασφαλιστικών Ταμείων στα νοσοκομεία:
1,4 δισεκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον χρέη της παλαιάς Ολυμπιακής Αεροπορίας: 1 δισ. Ευρώ. Χρέη Ο.Α.Σ.Α.: 1,8 δισ. ευρώ. Χρέη 
Ο.Σ.Ε.: 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρέος στο Ταμείο Νομικών: 0,4 δισεκατομμύριο ευρώ. Ανοιχτές υποχρεώσεις στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαιες καταπτώσεις εγγυήσεων: τουλάχιστον 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Λοιπά 
χρέη; Τουλάχιστον 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
Με βάση τα έως τώρα γνωστά στοιχεία (και μόνον από αυτά), το σύνολο του κρυφού χρέους ξεπερνά τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Αν συνυπολογίσουμε την υπέρβαση του δανεισμού του Δημοσίου, 4,8 δισ., και τα κρυφά χρέη, τότε το πραγματικό δημόσιο χρέος
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