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UP AKT IKA BΟΥΛΗΣ
ΣΤ' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Δ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΞΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)

ΣΥΝΟΔΟΣ Α'

ΣΥΝ ΕΔΡΙΑΣΗ  Ο / '

Δευτέρα 3 Φεβρουάριου 1986

Αΐ&ήνα, arjxspα στις 3 Φυβρουαρίου 1986, ημέρα Δευτέρα 
και. ώρα 18 .54 ', συνήλθε στην Αίθουσα συνεδριάσεων τον 
Βοιυλευτηρίου η Βίουλή, σε Ολομέλεια, για να συνεδριάσει υπό 
τηιν Προεδρία του Προέδρου κ. Γ ΙΑ Ν Ν Η  Ν. Α Λ Ε Γ Ρ Α .

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Κηρύσσεται η έναρ
ξη  της συνεδριάσεως.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

Π Ρ Ο Ε ΔΡΟ Σ· (Γιάννης Ν. Αλευράς). 'Ο χι, 'λα διαβάσου
με τις αναφορές πρώτα.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Μ ετά τις αναφορές, κύριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Και επί ποιου -λύ
ματος, κύριε Πρόεδρε;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΊΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να μου δώ
σετε το λόγο επί του Κανονισμού, μετά τις αναφορές και μετά 
την ορκωμασία.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Επί του Κανονι
σμού! Το βρήκαμε «σκοινί γαϊτάνι» να ζητάμε το λόγο επί 
του Κανονισμού! Καλά.

Λοιπόν, ας διαβάσουμε τις αναφορές προς το Σώμα.

ΑνακΟ’νώνοντα· Ίσο- το Σ ώ ·α . από το βουλευτή κ. Δη- 
Μ Η ΤΡΊΟ  Β Ρ Α Δ Ε Α  Η. τ' ακόλουθα:

Α λ  Κ Α Τ Α Θ Ε ΣΗ  Ε Κ Θ Ε ΣΕ Ω Ν  Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι
ΚΗ Σ Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Εμπορικής Ναυτιλίας 
καταύέτει τις εκθέσεις της στα παρακάτω σχέδια νόμων.

α) «Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για 
την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωμα- 
τ κές διατάξεις)».

[δ) «Κύρωση της 92 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την 
ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων ( αναθεωρητική 
19 4 9 )».

γ) «Κύρωση της 71 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τις 
συντάξεις των ναυτικών».

Β '.  ΑΔΕΤΑ Α Π Ο Υ Σ Ί Α Σ  Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ω Ν

Η Βουλή έδωσε τη συγκατάθεσή της για την παροχή 
αδεί'αις στους βουλευτές κυρίους Στυλιανό Παπα-λεμελή και 
Ιωάννη, Ζιάγκα, προκειμένοο να αεταβούν στο εξωτερικό.

Γ '.  Κ Α Τ Α Θ Ε ΣΗ  Α Ν Α Φ Ο ΡΩ Ν
1. Οι βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ ΊΙ- 

Τ Ρ ΙΟ Υ . Α ΓΓΕ Λ Ο Σ Β Α Λ Τ Α Δ Ω Ρ Ο Σ  και ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  ΒΑ-

1 ΊΑ ΊΉ Σ  κατάχεσαν αναφορά τιυ Προοδευτικού Συλλόγου 
Αγροτών Νάουσας Νομού Ημαθίας, με την οποία ζητά την 
κατασκευή έργων άρδευσης στην περιοχή του. την αύξηση του 
ύψους των αγροτικών δανείων κλπ.

2. Οι βουλευτές κ.κ. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Β Α Γ ΙΑ Τ Η Σ  και Π Α 
Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α Τ Ζ ΙΙΝ ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  κατέ-λεσαν αναφορά της 
Ομοσπονδίας Προσωπικού Υπουργείου Γεωργίας, με την 
οποία ζητά τη μονιμοποίηση μελών των υπηρετούντών με σχέ
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου που δεν μονι
μοποιήθηκαν με το Ν. 1476 /1984 .

3. Οι βουλευτές κ.κ. Μ ΙΧ Α Η Λ  IIΑ Π Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι- 
ΝΟ Υ και ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β Α Γ ΙΑ Τ Η Σ  κατάώΟαν Λ  αφορά κα
τοίκων της Κοινότητας Αυλών Νομού Κοζάνης, με την οποία 
διαμαρτύρονται για απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώ
σεων Κοζάνης.

4. Οι βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΧΑΤΖΗ Δ,Η Μ Η - 
Τ Ρ ΙΟ Υ . ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β Α Γ ΙΑ Τ Η Σ  και Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Α Λ 
Τ Α Δ Ω Ρ Ο Σ  κατάχεσαν αναφορά του Αγροτικού Συλλόγου 
Νάουσας Νομού Ημαύίας. με την οποία ζητά τον καθορισμό 
των τιμών ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων με βάση το 
:.ú -r  ς τ ./-αγω γής το .ς  κ :ι  ένα λογικό κέρδος, το διπλασια
σμό των αγροτικών συντάξεων κλπ.

5. Οι βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Π - 
Τ Ρ ΙΟ Υ . ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Β  Α Π Α Τ Η Σ  και Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Β Α Λ 
Τ Α Δ Ω Ρ Ο Σ  κατάχεσαν αναφορά του Αγροτικού Δημοκρατι
κού Συλλόγου Μελικής Νομού Ημαύίας, με την οποία ζητά 
την κατασκευή αρδευτικών έργων στην.περιοχή του. τη μείω
ση της τιμής των αγροτικών εφοδίων κ.λπ.

6. Οι βουλευτές κ.κ. Μ ΙΧ Α Η Λ  Γ Α Λ Ε Ν ΙΑ Ν Ο Σ  και ΙΩ
Α Ν Ν Η Σ Β Α Γ ΙΑ Τ Η Σ  κατάχεσαν αναφορά του Αγροτικού 
Συλλόγου Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης, με την οποία ζητά 
να διατηρηθούν οι εθνικές επιδοτήσεις στα λιπάσματα, να 
δο·$εί πετρελαιοκίνηση στα αγροτικά αυτοκίνητα, τη, μείω
ση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών κλπ.

7. Οι βουλευτές κ.κ. Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ . 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β Α Γ ΙΑ Τ Η Σ  και Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α Τ Ζ Η - 
Ν ΙΚ Ο Α Α Ο Υ  κατάύεσαν αναφορά Εκπροσώπων Αγροτών Ε
παρχίας Παγγαίου Νομού Σερρών, με την οποία ζητούν τον 
καύορισμό των τιμώι>υ των αγροτικών προϊόντων με βάση το 
κοστος παραγωγής και ένα λογικό κέρδος, την απαγόρευση 
των εισαγωγών ξένων καπνών και τσιγάρων κλπ.

8. Ο βουλευτής Πειραιά κ. Η Λ ΙΑ Σ  Β Ο Υ Γ ΙΟ Υ Κ Λ Α Κ Η Σ  
κατάχεσε αναφορά του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας Πει- 
'Λ.π. j.z οπ 'ία διαμαοτ,ύρεται γ·α τον αποκλεισμό του 
Δήμου του από την κατανομή των πιστώσεων του Προγράμ
ματος Δημοσίων Επενδύσεων .για το έτος 1986 κλπ.
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9. Ο βαυλειηής Ρε^ύμνης κ. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΚΕΦ ΑΛΟ- 
ΓΓΑΝΝ ΗΣ κατάχεσε αναφορά της Εΰν.κής Γενικής Σάνο- 
¡χότ—;νδίχς Αναπήρων και θυμάτων Πολέμου Ελλάδας, μ* 
την οποία ζητά την αναπροσαρμογή των συντάξεων των με
λών της.

10. Οΐί βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΧΑΤΖΗίΔ,ΗΜΙΙ- 
Τ Ρ ΙΓ .Τ  κα·. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Β Α Γ ΙΛ Τ Η Σ  καπάάεταν αναφορά 
του, Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας «Η 
Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η », με την οποία διαμαρτύρεται για την αύ
ξηση της τιμής των αγροτικών εφοδίων και ζητά την ανα
στολή εξόφλησης των προς την Α ΊΈ  χρεών των μελών 
του κλπ.

11. Ο: βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Χ Α Τ ΖΗ ΔΉ Μ Η - 
Τ Ρ ΙΟ Γ . Α ΓΓ Ε Λ Ο Σ  Β Α Λ Τ Α Δ Ω Ρ Ο Σ  και ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Ρ.Α- 
Γ ΙΑ Τ Η Σ  κατάχεσαν αναφορές του Αγροτικού Δημοτικού 
Συλλόγου Βέροιας κα. της Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Συλ
λόγων Νομού Ημαθίας, με τις οποίες ζητούν τη1 λήψη1 μέτρων 
προστασίας των μηλοπαραγωγών, βαμβακοπαραγωγών και το- 
ματο-σραγοαγών της περιοχής τους κ.λπ.

12. Ο βουλευτής Λάρισας κ. Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ  
κατάχεσε αναφοοά του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, με 
την οποία ζητά την επίλυση οικονομικών και ασφαλιστικών 
προβληπ,άτων των μελών του.

13. Οι βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Φ ΡΑ ΓΚ Ο Σ. Χ Ρ Η 
Σ Τ Ο Σ  Κ Α ΤΣΙΓΙΑ Ν ϊΝ Η Σ και Β Α Τ Ό Σ  Σ Τ Α Θ Ο Π Ο Υ - 
Α Ο Σ  κατάχεσαν αναφορά του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Αλι- 
έων Λαυρίου Αττικής, με την οποία διαμαρτύρεται για νέα 
μέτρα που πλήττουν την ερασιτεχνική αλιεία.

14. Ο- βουλευτές κ.κ. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β Α Ρ ΙΑ Τ Η Σ  και Π Α 
Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ Α Τ Ζ Η Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  κατάχεσαν αναφορά Α 
γροτικών Συλλόγων και Γεωργικών Συνεταιρισμών Λευκά
δας. με την οποία ζητούν την οικονομική ενισ/υση των ελαιο
παραγωγών της περιοχής τους που οι καλλιέργειες τους έ- 
παδαν ζημιές από την ανομβρία, την αναστολή εξόφλησης 
των προς ττν A TE  χρεών τους κλπ.

15. Ο  βουλευτές κ.κ. Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Σ  Χ Α Τ Ζ Η Γ Α Κ Β Σ . Α
Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Δ Ε Ρ Β Ε Ν Α Γ Α Σ  και ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΒιΑΓΙΑ- 
Τ Η Σ  κατάχεσαν αναφορά της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλ
λογών Νομού Τρικάλων, με την οποία διαμαρτύρεται για τη 
"·* '■ξόΦίΑτση ατό την A T E  εντολών πλήρωσής βάυ.βακος 
κ.λπ.

16. Οι βουλευτές κ.κ Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Χ ΑΤΖΗ Ν ΓΚ Ο 
ΛΑ ΟΥ και ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Β ΑΓΙΑ  Τ Η Σ  κατά^σαν αναφορά 
της Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Αγροτικών Συλλόγων Έ 
βρου, με την οποία ζητά τη μείωση της τιμής των λιπασμά
των, φυτοφαρμάκων και σπόρων, την αύξηση των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων κλπ.

17. Οι βουλευτές κ.κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ρ |Κ Ε Λ Η Σ και 
ΤΩΑΝΝΗΣ Β ΑΓΤΑ ΤΗ Σ κατά-λεσαν ανασορά της Ομοσπον
δίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Γρεβενών. με την οποία 
ζητά την επίλυση προβλημάτων των καπνοπαραγωγών της 
περιονής της.

18. Οι βουλευτές κ.κ. ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΒΑίΓΙΑΤΗΥ. ΔΤΙΜΗ- 
Τ Ρ ΙΟ Σ  Φ ΤΑ ΓΚ Ο Σ. Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Μ Π  Ο Υ Ρ Α Σ  ναι Β Α Τ 
Ο Σ Σ Τ Α Θ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  κατάχεσαν ανα-οοά τον Πανελλή
νιου Συνδέσμου Α\·5οπαραγωγών. με την οποία ζητά τκν ανα
προσαρμογή του φορολογικού συντελεστή των αγροτών, την 
α-ΡΛ-ό,- s v r  της εισαγωγής έτοιμων ανΦάκοσικών προϊόντων 
κλπ.

19 Το Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συνα
φών Επαγγελμάτων Π  αιανίας και Περιφέρειας με αναφορά 
του διαμαρτύρεται για τα οικονοα-κά αετό α και την Κυβερ
νητική παρέμβαση στο Συνδικαλιστικό Κίνημα.

20. Ο κ. ,Κων/νος Ψωμιάδης. κάτοικος Καλλιθέας Α τ 
τικής. με αναφοοά του ζητά τη χοοήγηση άδειας ΤΑ_τΤ επε'- 
δή ε'ναι επαγγελυ.ατίασ οδηγός και πολύτεκνος.

21. Η  Ομοσπονδία Εργατών Δέρματος Ελλάδας μ- ανα
φορά ττς διαμαρτύρεται για την εγκατάσταση ραντάρ Λ Ρ  \ — 
στη Χ ώ ρα  μας.

22. Το Σωματείο Απαλυ-^έντων από την Εταιρεία Διαχεί
ρισης Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού Δημοσίου, με αναφορά 
του ζητά την απορρόφηση των μελών του από το Δημόσιο Το
μέα, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας κλπ.

23- Το Σωματεία Ιιίιοκτητών Φορτοταξί Δημόσιας Χρήι- 
σης Νομού Ιωαννίνων «Ο  Α Γ ΙΟ Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ » με αναφορά 
του ζητά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1073/1980.

24. Το Σωματείο Οικοδόμων Πειραιά με αναφορά του 
διαμαρτύρεται για την απελευθέρωση των ενοικίων κλπ.

25. Ο Σύλλογος Προσωπικού Ε Υ Δ Α Π  με αναφορά του 
ζητά τη μη παρέμβαση της Κυβέρνησης στο Συνδικαλιστικό 
Κίνημα.

Δ '.  Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ω Ν  Σ Ε  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε ΙΣ  
Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ω Ν .

1. Στην υπ’ αοιθμ. 1426/6.11.85 ερώτηση του Βου
λευτή κ. Κ Ω Ν /Ν Ο Υ  Π Α Π Α Ρ Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  με θέμα 
τα ελλείμματα του Ι.Κ .Α . δόθηκε από την Υφυπουργό 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων η εξής απάντηση.

«1 . Τ α  ελλείμματα του ΙΚ Α  κατά τα έτη 1981, 1982, 
1983, 1984, ανήλθαν στα  παρακάτω ποσά :

Οργαν. έλλειμμα

α ) 1981 9 . 6 2 8 + τόκοι 
β ) 1982 2 7 .1 3 8 +  » 
ν )  1983 1 6 .9 5 2 +  » 
S) 19S4 2 4 .5 4 0 +  »

=  9 .6 2 8  εκ.
2 7 .1 3 8  εκ. 

8 .9 6 4  =  2 5 .9 3 6  εκ. 
1 0 .9 1 8  — 3 5 .4 5 8  εκ.

Για το έτος 1985 το έλλειμμα θα ανέλθει στο ποσό των 
51.290 (Οργαν. έλλειμμα 29.845 +  τόκοι 21 .255= 51 .200 ).

2. II αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος του 
Ιδρύματος γίνεται με δανεισμό, ο οποίος χορηγείται με 
την εγγύηση του Κράτους. ΙΤ λύση αυτή είναι προσωρινή 
και έχει επιλεγεί προκειμένου να δοθεί η απαραίτητη 
άνεση χρόνου, για τη μελέτη τ ,υ  προβλήματος, και την 
αναζήτηση των ενδεγειγμένων λύσεων.

3. Τ α  δάνεια που έχει συνάψει το ΙΚ Α  από τό έτος
1982 μέ/.ίλ σήμερα είναι τα y /εςτς :

α ) Από το Ί αν. Ταμιευτήριο 18. 9.82 ποσό 10.000 εκ.
β ) )) 6.12.82 )) 12.000 »
Τ)
3)

)) 14. 4.83 » 20.000 »
)) 6.12.83 )) 19.000 »

ε) )) 5.12.84 )) 29.600 »
σ τ ) )) 13.12.84 )) 15.0C0 »

ζ ) )) 15. 3.85 )) 32.000 »
η) Από Κμτι:ορ.κή Τράπεζα 6.12.85 )) 4.000 »
0) Από Ταμ . ΓΙαρ. και Δαν. 11.12.85 )) 15.000 »
0 Από Εθνική Τράπεζα 27.12.85 )) 1.000 »

Κάποια πιθαλ  ή μελλοντική δανειοδότηση του Ιδρύματος
και το ύψος που θα έχει, θα εξαρτηθούν από την πολιτική 
που θα ακολουθηθεί στη χρηματοδότηση του ΙΚ Α , για 
την κάλυψη των σχετικών ελλειμμάτων του.

4. Το ύψος της εισφοροδιαφυγής στο Ίδρυμα δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί με ακρίβεια γιατί δεν υπάρχουν συγκε
κριμένα στοιχεία και ούτε είναι εύκολο να υπάρξουν.

Το ποσοστο της εισφοροδιαφυγής εκτιμάται ότι κυμαί
νεται γύρω στο 1υ%  του συνόλου των εσόδων του Ιδρύματος.

Για τον π γιορισμ ό της εισφοροδιαφυγής έχουν ληφθεί 
αρκετά μέτρα μέχρι σήμερα, όπω ς η αύξηση των επι- 
βαρυνσεο^ν για τη μη κανομική ασφάλιση των εργαζο
μένων από 2 5%  σε 50% , η αύξηση των προσθέτων τελών 
απο 50%  σε 75% . η υποχρέωση των εργοδοτών να χορηγούν 
εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών στους εργαζόμενους, 
η στελέχωση, αναδιάρθρωση και εκπαίδευση του Π ρο
σωπικού Εξωτερικού Ελέγχου, η -δραστηρϊοποίηση του 
προσωπικού Εσόδων, η ενεργοποίηση της Επιθεώρησης. 
Επίσης σημαντικό μέτρο περιστολής της εισφοροδιαφυγής 
είναι η σύσταση Ειδικής Γπηρεσίας Ελέγχου Εσόδων,
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— υ 0« υπάγεται στο Διοικητή και θα έχει σε γενικές 
γραμμές αρμοδιότητα Ελέγχου των Επιχειρήσεων σ ’ όλη 
την Επικράτεια καθ’ όλο το 24ωρο.

5. Η επιβάρυνση του Ιδρύματος για το έτος 1985 από
τη συνταξιοδύτηση 
γύπτυ\ , Ρουμανίας

των Ελλήνων του 
και Τουρκίας, κατά

Εξωτερικού, Α ι- 
κατηγορία συντά-

ξε ν t í -.αι η εξής :
α )  Λιγύσττου Περιπτώσεις Δαπάνη 

εκατ. δρχ.
Γήρατος 2 .6 4 5 1 .172 ,7
Αναπηρίας 222 95,0
Θανάτου 1 .633 527,1

Σύνολο 4 .5 0 0 1 .7 9 4 ,8

β ) Ρουμανίας Περιπτώσεις Δαπάνη

εκατ. δρχ.
Γήρατος 275 103,5
Αναπηρίας 12 4,2
Θανάτου 84 24,5

Σύνολο 371 132,2

γ )  Τουρκίας Περιπτώσεις Δαπάνη

εκατ. δρχ.
Γήρατος 1 .517 633,2
Αναπηρίας 73 30,4
Θανάτου 343 108,4

Σύνολο 1933 772,0

6. Ο Τομέας Υγειονομικής περίθαλψης του ΙΚ Α , από 
το 1982 μέχρι σήμερα παρουσίασε αξιόλογη βελτίωση.

Σ τα  πλαίσια των προγραμμάτων για την αναβάθμιση 
του Τομέα, έχουν λειτουργήσει στη περίοδο αυτή 20 νέες 
Υγειονομικές μονάδες σε ισάριθμες περιοχές της Χ ώρας 
(Κόρινθος, Κατερίνη, Φλώρινα, Ναύπλιο, Παιανία, Αλμυ
ρός, Αλικαρνασσός, Θέρισσος Ηρακλείου κ.λ.π. και 3 
νοσοκομειακές μονάδες ( Τσαγκάρη Αθήνας, 'Α γιος Παύλος 
Θεσ/νίκης και Ηρακλείου Κρήτης).

Σ το  ίδιο χρονικό διάστημα επεκτάθηκαν σε πλήρη 
πολυϊατρεία 10 υγειονομικές μονάδες (Ελευσίνα Κομοτηνή, 
Ιωάννινα, Α άρισα, Κολυκυνθού, Ταμπούρια κ .λ .π .). Ενώ, 
επίκειται η λειτουργία και άλλων μονάδων όπως Τρίπολη 
Τρίκαλα, Ρέθυμνο, Βριλλήσια, Ά λ ιμ ος , Σχιστό κ.λ.π.

Από το 1982 μέχρι σήμερα επίσης έχουν εξοπλιστεί 
350 περίπου ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων και 13 εργα
στήρια με μηχανήματα προδιαγραφών σύγχρονης τεχνο
λογίας, και έχει προγραμματιστεί η λειτουργία 14 ακόμη 
εργαστηρίων (Α κτ/κών - Μ ικρ/κών) μέσα στο 1986.

Ακόμη, για τις ανάγκες του υγειονομικού τομέα έχουν 
προσληφΟεί 1205 γιατροί νέων ειδικοτήτωι στην ίδια 
χρονική περίοδο (υπηρετούντες γιατροί στις 31.12.81- 
6.469 και υπηρετούντες γιατροί στις 30.9 .85 7.674 .

Επίσης καταρτίσθηκε κτιριολογικό πρόγραμμα για την 
αξιοποίηση τω>ν ιδιόκτητων οικοπέδων του Ιδρύματος σε 
περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Καστοριά, η Νάουσα, η 
Ζάκυνθος κ.λ.π. όπου η στέγαση υγειονομικών υπηρεσιών 
παρουσιάζει σήμερα προβλήμ,ατα λόγω της έλλειψης κ α 
τάλληλων κτιρίων.

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 1986.
Η Υφυπουργός 

Ρ. Κ Α Κ Α  A M A N  A K  II »

2. Στην υπ’ αριΨ. 1549 /14 .11 .85  ερώτηση, των βουλευ
τών κ.κ. Σ Π .  Π Α Π  Α Λ Ο Η  Ο Υ Λ Ο Υ  και θ . Γ Ε Ω Ρ ΓΙΑ - 
Δ Η  με Ψέμα την τοποθέτηση των πιρόωιρια διοριζόμενων γ: «■ 
τρών στα Νοσοκομεία, δόθηκε από- τον Υφυπουργό Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εξής απάντηση :

«Δεν υπάρχουν πρόωρα διοριζόμενοι γιατροί Ε .Σ .Υ . καθό
σον ο διορισμός τους έγινε ακριβώς σύμφωνα με τη, διαδι
κασία του άρθρου 27 του Ν. 1397 /83  «Ε Σ Υ » που προ
βλέπει μάλιστα την παρ. 9 του άρΨρου αυτού ότι η ένσταση 
κατά την απόφασης του Σ.ΚυΕ.Ι.Ο. Π .Ν.Ι. στο Β /δμ ιο  Συμ
βούλιο επιλογής δεν α.ο,στέλει; τον διορισμό.

Εξάλλου η προσφυγή σε αρμόδια διοικητικά ή δικαστικά 
όργανα σε καμιά περίπτωση διορισμού δεν αναστελει τον διο
ρισμό αυτοδίκαια τουλάχιστον μέχρι την οριστική εκδίκαση 
των όποιων σταδιακών προσφυγών που βέβαια μπορεί να μα
κρύνει.

Τέλος σας πληροφορούμε ότι οι γιατροί που -λα, ακυρωθεί 
ο διορισμός τους από το Β/Ψμιο Συμβούλιο Επιλογής Ψια 
μπορούν να διοριστούν σε προσωποπαγείς δέσεις της ίδιας 
Υγειονομικής περιφέρειας σύμφωνα με τη διάταξη του άρ- 
ψ;θυ 23 του Ν. 1579/85.

ΑΨήνα. 23 Ιανουάριου 1986

Ο1 Υφυπουργός 
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Φ Λ Ω Ρ Ο Σ»

3. Στην υ,.’ αριΨ. 1735 /28 .11 .85  ερώτηρη των βουλευ
τών κ.κ. ΣίΤΡ. Κ Ο Ρ Α Κ Α . Λ. ΜΑΥΡΟΔίΟίΓΑΘΥ και Κ. 
Κ Α Τ Υ Π Ο Υ  μ: Ψέμα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπι
ση των προβλημάτων των εργαζόμενων στο νησί της Λήμνου, 
δόΨηκε από τον Υπουργό Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων η εξής απάντηση :

«1. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβληψε! αιτήσεις ενδιαφε 
ρομένων γιατρών για το Υποκ/μα .του ΙΚΑ. της Λήμνου. Το 
ΙΚ Α καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες εξεύρεσης γιατρών 
ειδικοτήτων ΠαΨολύγου κα: Καρδιολόγου για τη στελ.σωση 
του πιο πάνω ϊ'ποκ/τος.

2. Η σύσταση ιδιαίτερης διοικητικής μονάδας του ΙΚ Α  
στο Μουνδρο Λήμνου δεν κρίνεται αναγκαία, γιατί τα ασφα 
λιστικά μεγέθη (ασφαλισμένοι, εργοδότες) στην περιοχή αυ
τή είναι πολύ μικρά και η παρεχόμενη σήμερα εξυπηρέτηση 
:ωυ ασφαλισμένων από το Τοπικό Υποκ/μα ΙΚ Α  Μύρινας 
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, λόγω κα: της μικρής 
απόστασης της περιοχής του Μυ.νδρου απ|ό> τη Μύρισα και 
της πυκνής συγκοινωνιακής σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ 
των περιοχών αυτών.

ΑΨήνα. 23 Ιανουάριου 1986

Ο Υπουργός 
Γ. ΓΕΝ Ν Η Μ  Α Π Α Σ»

4. Στην υπ αριΨ. 1932 /6 .12 .85  ερώτηση του βουλευτή 
κ. Β . Π Ο Λ Υ Δ Ω Ρ Α  με ψέμα τη λειτουργία του Νοσοκο
μείου ΖακύνΨου, δόΨ,ηκε από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλσίεων η εξή ς απάντηση :

«1. Οι γιατροί των Νοσοκομείων· δεν απολύΨηκαν στις 
31.12.1985 γιατί παρατάΨηικε η παραμονή τους μέχσ 31.1 
1986.

2,. Στο Νοσοκομείο Ζακόν-όου διορίζονται κι’ άλλοι γ·α- 
τρ.ί που επιλογήν.αν$ απ το αρμόδιο ΣΚ Β ΙΟ ΙΥ Ν Ι κατά τις 
κρίσεις των υποψηφίων της επαναπροκήρυξης της 15.3.1985.

3. Το Νοσοκομείο αυτό τον· καιρό έχει προκηρύξει τις κε
νές Ψέσεις του Κλάδου γιατρών Ε.-Σ.Υ. με απόφαση του 
Διοικητικού του· Συμβουλίου.

4. Τέλος Ψ·α καταβληΨεί κάψε προσπάΨεία με το Νόμο 
1 5 7 9 /7 5  που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή να καλυφΨούν 
τα υπάρχοντα κενά με διορισμό γιατρών σε προσωποπαγείς 
Δέσεις.

ΑΨήνα. 27 Ιανουάριου 1986
Ο Υπουογός 

Γ. Γ Ε Ν Ν Η Μ Α Τ Α Σ»

5. Στ·«"·» υπ’ ααιΨ. 1949 /18 .12 .85  εοώτησκ των βουλευ
τών κ.κ. Λ. ΣΑΧ 1Ν Η , Η. Π Α Π  ΑΔΉ Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Σ Τ Ρ . 
Κ Ο Ρ Α Κ Α  και Μ . Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η  με Ψέμα την αποκατά-
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5 τάση των σκτημόνων και των μι /.τον.αλλ ι ε ρ γ η τών τον Δή
μον Κολινδρού και της Κοινότητας Καστανιάς τον Νομού 
Π ιερίας, δό5ή,κ'ε αχό τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομι
κών η εξής απάντηση :

«Σας' στέλνουμε φωτοαντίγραφο της Οικονομικής Εφορίας 
Αιγινίον αχό το οχοίο προκύπτει ότι η, παραπάνω έκταση 
είναι ιδιωτική.

Α-όήνα. 27 Ιανουάριου 1986

Ο Αναχλ. Υπουργός Οικονομικών 
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Α β Α Ν Α Σ Ό Π Ο Υ Λ Ο Σ »

Συνημμένα στο α·ρι5. Α 8  5 2 /7 0  
αντίγραφο τον Υπουργείου Οικονομικών 
ΙΙρος τη Βονλή των Ελλήνων

ΕΓΙΙ Α Π Ο Δ Ε ΙΞ Ε Ι
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  
Ν Ο Μ Α Ρ Χ ΙΑ  Π ΙΕ Ρ ΙΑ Σ  
Γ.Κ . 60.300
ΟΛν. ΕΦΟΡΙΑ ΑΙΓ1Ν ΙΟ Υ 
Πληροφορίες; Σεϊταρίΐόης 
Τηλέφωνο : 22.291

Αιγίνιο, 16 Ιανοναρίον 198ο 
Αρι-S, ΙΊρωτ. 88

Π Ρ Ο Σ  : Υχονργ. Οικονομικών
Δ /νση  Δημοσίων Κτημάτων 
Τμήμα Γ '
101-84 Α-όήνα

Σ Χ . Δ  4 Ιο 9 8 8 /3 .1 .19S6 Διαταγή σας

Μετά αχό τα στοιχεία, τα οχοία πήραμε αχό. τη Δ /νση 
Δασών Ν. Π ερέας, σας αναφέρουμε ότι:

Η έκταση των ο.Ο'ΟΟ στρεμμάτων χον βρίσκεται στα όρια 
τνν Δήμον Κολινδρού και Κοινότητας Καστανιάς αχοτελεί 
τμήμα μεγαλύτερης έκτασης , ιδιοκτησίας Οικονόμο«, η οχοία 
ν.ε άλλες γειτονικές εκτάσεις, των Ραακίων και Μικρής 
Μηλιάς, αποτελούσαν εχ: Τουρκοκρατίας τσιφλίκια χον ανή
καν στη/ Ανώνυμη Κτηματική ακι Γεωργική Εταιρεία «Α Λ - 
A .V TIN H ». με έδρα τη θ-εσ/νίκη (τίτλοι 176-230 τον 19Η) 
τον Κ την ατολογ-ον θεσ/νίκης και 231-264 τον 1910 τον 
Κτηματολ. Βέροιας).

Η ΛΛΑΤΙιΝΗ με το α?:5. 10 ,388 /14 .7 .1920  σεμβόλα-ο 
τον σνμ/φον Θεσ/νίκης Β. Κατωχόδη, χούλησε τα τσιφλί 
·'·■:: αυτά στους Νικ. Σάγια και Θεοδ. Οικονόμου, κατοίκους 
Θεσ/νίκης. χον έγιναν κάτοχοι εξ αδιαιρέτου κατά το 50% 
ο /.αψ-ένας.

Γο 1921 μετά αχό αίτηση των αγοραστών αναγνωρίσθη
καν ω ς ιδιωτικά «εξ  αδιαιρέτου» με την αρι-5. 4 /1921 αχο- 
φαση τον Διοικητικού Δικαστηρίου τον Τχ. Γεωργίας.

Το 1922 οι συνιδιοκτήτες χώρισαν μεταξύ τους τα κτή
ματα με το αρι-5. 15898/27.9.1922 συμβόλαιο χον έγινε 
στον ίδιο σνμ/φο. Ο Νικ. Σόγιας έλα-βε αποκλειστική νομή 
και κυριότητα τον κτήματος Ρνακίων και ο Θ. Οικονόμου- 
τα υχολοιχα δυο. 11 διανομή αυτή ειγκ,ρίύηκε αχό το Τχ. 
Γεωργίας με την api-S. 56296 /29 .9 .1922  Δ,/γή του.

Ιο 192/ χέ-όανε ο Θ. Οικονόμου και τα κτήματά τον 
.Μικρή Μηλιά —  Μουρτζάνη —- Καστανοάς) χε την αοι-3. 
8 90 /5 .4 .1927  διαθήκη τον. χεριήλ-S'av κατά ισομέρεια και 
τξ αδιαιρέτου στα παιδιά του. Νικόλαο. Ιωάννη και Πολυ- 
νειατ. o: o—oto: διαχειρίζονταν αυτά ως το 1956.

Γο 1956 διαιρέθηκε το δασόκτημα Καστανιάς. Μικρής 
Μηλιάς —  Μουρτζάνης μεταξύ των- τριών κληρονόμων τον 
Θ. Οικονόμ,ου με το αρι-5. συμβόλαιο 3759 /27 .6 .56  του συμ/ 
σου Θεσ/νίκης Γεωργίου Βαβατσούλα.

Ο διαχωρισμός αυτός χροεγκρίόηκε με το *ρι-S'. 216 του 
Δασικού Κώδ.κα με την αρι-S. 166915 /2 ] 73 /2 .9 ..1955 από
φαση Τχ. Γεωργίας.

Τα δασοκτήματα αυτά εχι Τουρκοκρατίας ήταν τσιφλίκια. 
Το Ελληνικό Δημόσιο με την αρ.ι-5. 4 /1 9 2 ! απόφαση του 
Διοικητικού Δικαστηρίου Τχ. Γεωργίας, αναγνώρισε σαν ι

διωτικά τα χαραχάνω δασοκτήματα, αλλά διατήρησε νχέρ 
του τα δικαιώματα του Τούρκικου νόίμου χερί «Γαιών» της 
7 Ραμαζάν 1250 (διεύνής χρονολογία 1836). Τα δικαιώ
ματα αυτά μετατράχηκαν αχό- το 1948' και μετά σε συν ιδιο
κτησία κατά το 1 /5  του Δημοσίου. Τό μερίδιο αυτό του 
Δημοσίου εξαγοράσθηκε αχό τους κληρονόμους του Θ. Οικο
νόμου το 1930 με δάση το αρ5ρ. 143 του Νόμου 5426 μετά 
αχό τις εγκριτικός διαταγές του Τπ. Γεωργίας 99472 /14 . 
9.1930 και 18-2/80/24.9.1930.

Το 1931 η επιτροπή απαλλοτριώσεων του Ν. Πιερίας 
με την 24/1931  απόφασή της, χου τροκοποιήόηκε με την 
αρι-5. 9 1 /1 9 3 9  απόφαση της ίδιας επιτροπής, αχαλλοτρίω- 
σε υχέρ των ακτημόνων μέσα στο δάσος, συνολική έκταση 
2.125 στρεμ.

■Εκτός αυτά πουλή5ηκαν 190 στρέμματα χωράφια και 460 
στρ. χου εκχερσώθηκαν ύστερα αχό έγκριση της Νομαρχίας 
Κατερίνης και την αρ:5. 6369 /18 .9 .62  εγκριτική αχόφαση 
Τχ. Γεωργίας.

Σήμερα το αγροδασόκτημα ανήκει κατά το 1 /3  εξ  αδιαι
ρέτου εις τους Θεόδωρο Π ολ . Οικονόμου, Πολυνείκη Οικο
νόμου, και Βιλελμίνη σόζ. Π ολ. Οικονόμου, βάσει του αρι5. 
1Ό15 20 /10 .8 .82  συμβολαίου της σνμ/,φου Θεσ/νίκης Βα- 
όαλοχούλου Μιλένας.

Αχό τα χαραχάνω προκύπτει ότι η έκταση των 3.000 στρ. 
χου βρίσκεται στα όρια Κολινδρού— Καστανιάς είναι ιδιω
τική έκταση.

Ο Οίκον. Έφορος Αιγινίου 
(υπογραφή)

6. Στην υχ" αρ:5. 2110 /8 .1 .86  ερώτηση του βουλευτή 
κ. Κ Ω ιΝ /Ν Ο Γ Π Α IIΑ Ρ Ρ Η Γ Ο IIΟ Τ Λ Ο Τ  με 5έμα τη λή
ψη μέτρων για τη βελτίωση της υγειονομικής χερίύαλψης 
του λαού, δό5ηκε αχό- τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων η εξής απάντηση:

«Το Έ .Σ .Γ . προχωρεί και για εκείνον που 5·έλει να είναι 
καλόπιστος και αντικειμενικός, βλέπει ότι η υγειονομική πε
ρίθαλψη του λαού όχι μόνο, «δεν μπθόαξίζεται, αλλά διαρ
κώς αναβαύμίζε-ται και αυτό είναι κοινή διαπίστωση της 
τλειοψηφίας του Ελληνικού λαού.

Α5ήνα. 27 Ιανουάριου 1986 

Ο Υπουργός
ΓΕ Ο Ρ Γ. ΓΕ Ν Ν Η Μ Α Τ Α Σ»

7. Στην υπ’ αρι5. 2127 /8 .1 .86  ερώτηση των βουλευτών 
κ.κ. X . Κ Α Ρ Α Τ Ζ Α  και Μ. Γ Α Λ Ε Ν 1 Α Ν 0 Τ  με 5έμα τη λή
ψη μέτρων για την επιδότηση των μεταφορικών στα εσπερι
δοειδή και στα κηπευτικά της Κρήτης, δό5ηκε αχό τον Ανα
πληρωτή Υπουργό Γεωργίας η ε ξή ς απάντηση :

«Τ α  μέτρα τα οποία πάρ5ηκαν γιια την ομαλή απορρέφη- 
7π και διά5-εσ·ο των εσπεριδοειδών εσοδείας 1985— 86 και 
στα οχοία δεν συμπεριλαμβάνεται επιδότηση μεταφορικών, κρί- 
νονται ικανοποιητικά για τους παραγωγούς, οι εξαγγελψείσες 
δε τιμές αποφέρουν στο-υς παραγωγούς ένα κέρΙδος λογικό.

Όσον αφορά στα κηπευτικά, οι εξαγωγές των οποίων αχό 
το Ν. Χαν-ίωνι είναι πολύ μικρές, σας γνωρίζουμε ότι ο: τ'- 
μές χου απολαμβάνουν οι παραγωγοί κατά την τρέχουσα εμπο 
ρική περίοδο είναι χολύ υψηλές, δεν δικαιολογείται δε καμιά 
παραπέρα ενίσχυση.

Α π ’ αρχής της εξαγωγικής περιόδου μέχρι 13.1.86 υπο
λογίστηκε ότι μέση σταθμισμένη τιμή παραγωγού για 
αγγούρι στην Κρήτη αν ή). 5  ε στις 67,80 δρχ./χγρ.

Α5ή,να, 28 Ιανουαιρίου 1986

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕ Ω Ρ Γ. Μ Ω Ρ Α Τ Τ Η Σ »

8. Στην υχ' αρι5. 212 8 /9 .1 .8 6  ερώτηση του βουλευτή' 
κ. X . ΙνΑ ΡΑ Τ ΖΑ  με 5έμα τη λήψη μέτρων για τη διέρ- 
5ωση της απαράδεκτης κατάστασης χου επικρατεί σε βάρος
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τ ω / ελαιοπαραγωγών, της χώρας και κυρίως της Κρήτης, 
δόθηκε από τον Υπουργό Εμπορίου η έ'θής απάντηση:

«Όι τιμές του ελαιολάδου στον τομέα της παραγωγής δια
μορφώνονται ελεύθερα με συμφωνία παραγωγών και εμπό
ρων βάσει του Νόμου της προσφοράς και της ζήτησης οι δε 
παραγωγοί προστατεύονται από τις τιμές της Κοινοτικής 
Συγκέντρωσης.

Για το ελαιοκομικό έτος 1985— 86 ο: τιμές της Κοινο
τικής συγκέντρωση? για τους τρεις πρώτους τύπους ελαιολά- 
δου είναι :

Οξύτης 0 - -1 /3  250,65 δρχ/κιλό
» 1 — 1.5% 245.33 »
>>. 1,5— 3,3% 232.26 »

Δηλαδή 12% μεγαλύτερε; από την αντίστοιχη προηγούμε
νη περίοδο ενώ η Κοινοτική Επιδότηση στους παραγωγούς 
ανήλιε στις 71 δρχ. κατά κιλό ελαιολάδου, επιδότηση δη
λαδή αυξημένη κατά 44% της αντίστοιχης προηγουμ-νη- 
περιόδου (49 δρχ/κιλό).

Οξύτης

»
»
)'

))
))
)>
»

Συμπληρωματικά σας 'γνωρίζουμε ότι σήμερα η Ελαιουρ- 
γική αγοράζει ελαιόλαδο από τους παραγωγούς στις εξήσ 
τιμές κατά «λαϊκή οξύτητα :

Ο — 0.5% 310- δοχ/κι,λό
0.56— 1% 300'
1 — 1.5% 280
1.5 — 2.5% 256
2.5 — 3.3% 248

Τιμές δηλαδή μεγαλύτερες από αυτές της Κοινοτικής 
συγκέντρωσης μέχρι και 24%. Θα πρέπει δε να ληφ-θε! σο
βαρά υπόψη ότι η συνεχής αύξηση των τιμών του ελαιόλα
δου ©εν· λύνει τα προβλήματα που συναντά το προϊόν αυτό 
στην αγορά γιατί όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι τιμές τόσο 
ευκολότερα υποκαθίσταται η κατανάλωσή τους από τα φθη
νότερα σπορέλαια τα οποία βραχυχρόνια και μακροχρόνια απο
τελούν δυναμικό ανταγωνιστή του ελαιολάδου.

Εκτός τούτων η επίπτωση του ελαιολάδου στον τιμάριθμε 
για αύξηση των τιμών του 10% είναι 0,16, γι’ αυτό κάνε 
αύξηση της τιμής του έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο δείκτη 
τιμών καταναλώσου και συνεπάγεται σοβαρή οικονομική επι
βάρυνση των καταναλωτών.

Όσον αφορά το θέμα της προσωρινής αναστολή; εξαγω 
γών χύμα ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας αυτό έχε; σαν 
σκοπό ;

1) Την επάρκεια της εσωτερικής αγοράς σε ελαιόλαδο, 
δεδομένης της χαμηλής παραγωγής που είχαμε τον περασμέ
νο χρόνο και

2) Την πλήρη κάλυψη των ελληνικών μονάδων τυποποίησης 
από πρώτη ύλη τόσο για τις ανάγκες της εσωτερικής αγο
ράς όσο και για τις αγορές του εξωτερικού που το ελαιό
λαδο εξάγεται τυποποιημένο επώνυμα καθαρό ελληνικό προ
ϊόν πποκομ ζοντας και στην εθνική μας οικονομία τις σχετι
κές επιδοτήσεις της Κοινότητας στην τυποποίηση.

Για το θέμα της ισοτιμίας της πράσινης δραχμής αρμί- 
διο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Γεωργίας.

Αθήνα. 23 Ιανουάριου 1986

Ο  Υπουργός 
Ν. Α Κ Ρ ΙΤ ΙΔ Η Σ)'

9. Στην υπ αριθμ. 2 1 3 8 /9 .1 .8 6  ερώτηση του βουλευτή 
. Ν. 9 Ά 1 Ό Υ Δ Α Κ Η  με θέμα το θάνατο του στρατιώτη 

Mio ρ ι υ Γεροστάθη του Ιω άννη στη Λευκωσία δόθηκε από 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Ά μυνας η εξή ς απά
ντηση :

«Ο  θάνατος κάθε στρατεύσιμου αποτελεί για μας πολύ 
λυπηρό ναι σοβαρό γεγονός γι’ αυτό και επιζητούμε πάντοτε 
τη πλήρη διελεύκανση των αιτίων που τον προκάλεσαν.

375Γ7

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Σ τρ /τη  Μάριου Γε- 
ρυστάθη έχει διαταχθεί προανάκριση και τακτική ανάκριση 
για να διερευνηθούν εξονυχιστκά οί συνθήκες κάτω από τις 
-οποίες συνέβη το θλιβερό γεγονός.

Μετά το τέλος της παραπάνω έρευνας θα  διαπιστωθεί εάν 
υπαρχουν ή όχι ε’.ιύύ'.'ες,

Αθήνα. 23 Ιανουάριου 1986

I) Αναπληρωτής Υπουργός 
Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Δ ΡΟ ΣΟ Υ  ΙΑ Ν Ν Η Σ »

Στην υπ. αριθ. 214ζ/9 .1 .86  ερώτηση των δουλευτώ/ 
κ. Δ. Φ ΡΑ ΓΚ Ο Υ . Ν. 1 ΚΕΛΕΣΤΙΑΘΗ, Π . Κ Ο Υ Τ Ρ Α . 
1 . Μ .Π Θ ίι Α, Θ. Γ 1Α Γ ΙΑ Δ Ο ίΙΟ Υ Λ Ο Υ  και Ν. Κ Α Τ Σ Α 
Ρ Ο Υ  με θέμα την αποφυλάκιση υποδίκων λόγω παρελεύ- 
σ :ω ; Ιβμ,ήνον. δόθηκε απο τον Υπουργό Δικαιοσύνης η ε
ξή ς ασάντηση:

«Η. εξάντληση του 18μήνου τη ; προσωρινής κράτησης 
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαίτια πρά
ξη κάποιου δ.καστικού οργάνου ή δικαστικού λειτουργού. Η 
διε/όργε-.α πεια τέρο ανάκρισης κα η άσκηση των ενδίκων 
μίτων που προβλέ-οντσι από τον Κ.ΓΓ.Δ. είναι κυρίως οι 
λόγοι-, οι οποίοι συμβάλλουν στην παράταση της άνίακριτι- 
κής διαδικασίας και τη συμπλήρωση τ:ιυ ανω-τ-άτου ορίου- τη,ς 
π; c σωρ-ινή ς κράτησης.

Για το λόγο αυτό το- Υπουργείο Δικαιοσύνης με επανε-ι- 
λ ·ο···;νες εγκυκλίου; προς τους Εισαγγελείς της χώρας έχει 
δώσει σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες σύμφωνα με τις ο- 
π α- δι-ασφαλίζετα: η απόλυτη προτεραιότητα κατά την 
ανάκριση κα: τα οταδια της προδικασίας καθώς και κατά 

τον προσδιορισμό, στι ςυποθέσεις εκείνες στις οποίες οι κατη
γορούνε ;·>: είναι προσωρινά κρατούμενοί, δ) καθίσταται α- 
-αη-καίος ο πειθ-αρχ κός έλεγχος σε όποιες περιπτώσεις >  
: ά :χ ν έστω και '.πόνο ο ;  πλημμελούς εκπλήρωσης του υ
πηρεσιακού καθήκοντος, γ) τηρείται ειδικό βιβλίο στο ο- 
οίο αναγράφονται με ακρίβεια όλα τα στάδια μιας υπόθε
σης στην οποία ο κατηγ'.ρούμενος είναι κρατούμενος, δ) ση
μειώνεται με ακρίβεια η πορεία της υπόθεσης στο εξώφυλλο 
της δικογραφίας και στο πιο ευδιάκριτο σημείο ο χρόνος λ ή 
ξ η ;  της προσωρινής κράτησης, ε) στις τρεις μεγάλες Ε ι
σαγγελίες το έργο της παρακολούθησης της χρονικής πο- 
οείας των υποθέσεών έχει ανατεθεί σε ένα ε ταγγελέα «φε
τών ή πλημμε.λειοδτκών αντίστοιχα κα». στ) γ-.α το-θέμα αφ  
τό καταρτίζεται ειδικό κεφάλαιο από τους εισαγγελείς εφε- 
τών που διεξάγουν επιθεώρηση κατά τ : άρθρο- 29 του Ν . 
184 /1074 .

Πρέπει ακόμα να τονίσουμε ότι παρόμοιες εγκυκλίους 
εκδώσει π,ρος τους εισαγγελείς και ο εισαγγελέ-ας του 

Αρείου Π  άγΟυ.
Τέλος σας γ.Ιωρίζουν.-ε ότι ο αριθμός των υπόδικων που 

αποφνλακίσθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο λόγω λήξε-ώς 
του Ιδμήνου ανέρχεται σε 14 α /ι η κύρια αιτία αυτών των 
απογυλακίσεων οφείλεται στην απεργία των δικηγόρων.

Αθήνα. 28 Ιανουάριου 1986

Ο- Υπουργός 
Γ. Λ. Μ Λ /ΓΚ ΑΚ Η Σ»

11. Στην υπ' αριθ. 2142 /Α .Κ .Ε . 2 4 4 /9 .1 .86  ερώτηση 
του β υλευτή κ. Κ Ω Ν /Ν Ο  Υ Ε Τ Μ Ο ΙΡ ΙΔΗ  με θέμα την 
τμή  υβριδίων αραβοσίτου χορηγηθέντων από την Κ Υ Δ Ε Π , 
δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας η εξής α
πάντηση:

«Η Κ Υ Δ Ε Π  προμηθεύτηκε το «Ιδρ-ίδιο καλαμποκιού 
P R — 3183 του Οίκου PIO N E E R , που εκπροσωπείται στη 
χώρα μας από την εταιρεία H E L L A F A R M . γι|α σπορά τη 
καλλιεργητική περίοδο 1985 και όχι τη καλλιεργητική πε
ρίοδο 1984.

Τ : παραπάνω υβρίδιο προσφέρθηκε από την εταιρεία H E L 
L A F A R M  στη τιμή των 2.950 δολαρίων Η Π Α /Μ .Τ . και
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όχι στη τ μή των 2.700 δολλαρίων Η Π Α /Μ .Τ .. ενώ η τιμή 
ταυ δολλ ορίου Η ΓΙΑ -/.ατά την περίοδο που έγινε η εισαγωγή 
τ&> υβριδίου κυμαινόταν από 140— 150 δ(ρχ., πολύ χάνω αχό 
τις 84  δρχ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πραγματικά στοιχεία, προκύπτει 
ότι το υϊρέδ.ο πρασφέρίηκ.ε τελικά στη τιμή των 442 δρχ. ' 
κιλό. Εά,1 στην τιμή αυτή προστείαύν τα έξοδα εκτελωνι- 
σμού. οι δαπάνες εισαγωγή:, οι τόκοι χρηματοδότησης, οι α
πώλειες · φυορές. τα έξ ιόα μεταφοράς, το χαρτόσημο και 
η προμήθεια της Κ Υ Δ Ε Π  και των συνεταιριστικών οργχ/ώ- 
σεων που ανήλίε σε 1 5% και όχι σε 20/< που προβλεπόταν απο 
την αγορανομική διάταξη, διαμορφώνεται λιανική τιμή 601 
δραχμές /  κιλό με τη, οχοία πουλήθηκε τ. υβρίδιο P R  3183 
του οίκου PIO N E E R .

Α ίήνα. 28 Ιανουάριου 1986 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Γ. Μ Ω Ρ Α Τ Τ Η Σ »

12. Στην υχ’ aptí. 2 1 43 /0 .1 .86  ερώτηση του βουλευτή κ. 
ΝΊΚ. A P I ΙΤ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  με ίέμ α  την άνιση μεταχείριση 
τι καλλιεργητών τομάτας στην περιοχή Δομοικού —  Φόι- 
ώτ.υας. δόθηκε αχό τον Αναπληρωτή Γχουργό Γεωργίας η έ
ξ η ;  απάντηση:

«Μ ε τον κχ /νισμό της LU X αριί. 1320/23.5.1.985 
καθορίσθηκαν προσωρινά μέτρα για τις επιδοτούμενες πο
σότητες μεταποιημένων ηράιό,ιτων τομάτας. Ο κανονισμός 
καίορίζε: τις ποσότητες (ποσοστώσεις) που ί α  επιδοτηθούν 
σε κάίιε Κράτος —  μέλος (Ελλάδα, Ιταλία. Γαλλία) και 
δίνε: το δ.καίωμ.α αυξημένης παραγωγής κατά 20% των 
χοσιστώσειον. Κατά τ: έτος 1985 μόνο, λέγω τοιυ γεγονό
τος ότι τα προσωρινά αυίτά μέτρα ίεσπισίίηκ,αν αργά, δόίη- 
δόίηκε μόνο για την Ελλάδα το δικαίωμα αυξημένης παρα
γωγής κατά 40%' Έ τσι κατά το 1985 η χώρα μας μπόρεσε 
να μεταποιήσει, με κοινοτική επ.δότηση. 1.419.000 τάννους 
τομάτας. Κατά το 1980 και τ : 1987 η ποσότητα που ί α  μπο
ρέσουμε να μεταποιήσουμε και για τη,ν οποία ί α  δοίούν κοι
νοτικές επιδοτήσεις ανέρχεται σε 1.216.000 τόν.ους (ποσό
στωση +  20% )'

Κατά συνέπεια, εφέτος. (1986) μειώνεται η ποσότητα 
-ύ: ι'ηχανιν.ής τομάτας από 1.110.000 σε 1.216.000 τόννους 
και επομένως και τα καλλιεργούμενα 'στρέμματα. Η μείω
ση είναι αναλογ.κή και ίση για όλες τις περιοχές της χώ
ρας. ώστε να μη- αδικ.ηίεί κανένας νομός.

Δεδομένου ότι η προοπτική διάίεσης των μεταποιημένοι'· 
προϊόντων τομάτας στην κοινοτική και διείνή αγορά δεν φαί
νεται ευοίωνη, δεν υπάρχουν περιίώρια μεγαλύτερης παρα
γωγής είτε σε επίπεδο χώρας, είτε σε επίπεδο νομού (περιο
χής).

Αίήνα, 29 Ιανουάριου 1986 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Γ. Μ Ω Ρ Α Ί  Τ Η Σ ,

13. Στην υπ' αριί. 2 1 4 7 /9 .1.86 ερώτηση του βουλευτή κ. 
Ν. Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ  υ.ε ίέμ α  τις επιδοτήσεις των αγελαδοτρο
φών γ α τις αγελάδες τους, δόίηκε από τον Αναπληρωτή Υ 
πουργό 1 εωσγίας η εξή ς απάντηση:

« I . Για διατήρηση ίηλαζο,υσών αγελάδων την εμπορική 
περίοδο 8 4 /8 5  καταβλήίηκε ήδη στους αγελαδοτρόφους οί
κον μ:κή, ενίσχυση 3.621 δρχ/αγελάδα.

2. Για την ίδια δραστηριότητα, την εμπορική περίοδο 8 5 / 
1986 ί α  χορηγηίείί στους αγελαδοτρόφους οικ:,ν. ενίσχυση 
4094 δρχ/αγελάδα. η οποία ί α  καταβληθεί στους παραγω

γούς μέχρι 1 5 /6 /8 6 .
3. II ενίσχυση για την διατήρηση των γεννώμενωνι μοσχα- 

ριών για 6 μήνες, η οπαία για την εμπορική περίοδο 8 4 /8 5  
ήτα- 1.120 δρχ. περίπου και για την περίοδο 8 5 /8 6  950 
δρχ. καταβάλλεται στους παραγωγούς μέσα σε 5 μήνες το 
αργότερο από την συμπλήρωση το>- 6 μηνών του μοσχαριού.

I πλέον των παραπάνω οικονομικών ενισχύσεων στους 
αγεοαί τροφούς των ορεινών κα. μειονεκτικών περιοχών της 
·/<-■ o í ηροαν το 1985 οι παρακάτω οικονομικές ενισχύ
σεις :

α) Εξισωτική αποζημίωση μέχρι 6.100 δρχ. /  βοοειδές η
λικίας άνω των 24 μηνών και μέχρι 3.660 δ|ρχ. /  βοοειδές 
τ|\ι·/ι·..ς από 6— 24 μηνών. 11 ενίσχυση! αυτή χρρηγήίηκε 

στο 90% των δικαιούχων και μέχρι τον Φεβρουάριο ί α  
έ; ε καταβληθεί στο σύνολο των παραγωγών.

ό) 3.070 δρχ. /  μ:σχά|ρβ κ:εοπαραγωγής, το οποίο διατη
ρείται στην εκμετάλλευση για 12 μήνες τουλάχιστον.

II ενίσχυση, :.υτή χορηγείται στον παραγωγό 12 μήνες 
νετ τη γέννηση, του μοσχαριού και αφού γίνε« ο σχετικός 
έλεγχος. Για όλα τα μοσχάρια που συμπλήρωσαν τους 12 
μήνες μέχρι 31 J 2 /8 5  καταβλήθηκε στουις δικαιούχους η 
εν λόγω ενίσχυση. Ύ στερα από τα παραπάνω ίίεωρούμε οτι 
δεν υπάρχει καί υστέρηση, στην πληρωμή των οικονομικών ε- 
■ /1 σ χ · ' τ ο υ  1085. Τυχόν μεμο/ωμίένες περιπτώσεις κα
θυστέρησης πληρωμής των δικαιούχων ¡ορισμένων Κοινοτή
των. οφείλονται στην καί»υστέρηση υποβολής, συγκέντρωσης 
και ε/ύγχο. των σχετκώ.ι δικαιολογηηκών.

Αίήνα, 28 I ανουαρίου 1986

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΜιΑίΡΑ Ι Τ Ή Σ »

14. Στην υπ αριί. 2148 /9 .1 .86  ερώτηση του Βουλευτή 
κ. X . ΚιΑΡίΑΤΖΑ με ίέμ α  τις καταγγελίες εις βάρος εκπαι
δευτικού που υπηρετεί στη Βόρεια Ελλάδα, δόίηικε απο τον 
Υφυπουργό ΕΟ-ν. Παιδείας και Θρησκευμάτων η εξής απά
ντηση:

'«¡Σύμφωνα με όσα μας ανέφερε ο Δ /ν τή ς  σπουδών! της 
ΣΕ Λ Μ Ε  Θεσσαλονίκης ο ομιλητής στη σύντομη διάλεξή του 
αντίκρυσε το ίέμα— «Τ α Ελληνικά σχολεία των Ελλήνων 
πολιτικών προσφύγων στις ανατολικές χώρες»—  από κοινω-

ελληνόπουλα διατήρησαν στις ανατολικές χώρες την ελλην 
κή τους ταυτότητα, τη γλώσσα τους, την ελληνική παιδεία, 
την ελληνική συνείδηση.

Το παιδαγωγικό και εκπ/κό πρόβλημα άλλωστε των Ελλη
νόπουλων που ζούν έξω  από την Ελλάδα πρέπει να αποτελεί 
σοβαρό αντικείμενο προβληματισμού σε μια σχολή π'υ εχιμερ- 
φώνει εκπ/ικαύς.

Επομένως το ίέμ α  όπως διαφαίνεται είχε τελείως άλλους 
στόχους, οι οποίοι με τα σχετικά δημοσιεύματα έχουν πλή
ρως μετατοπισί'ε ί.

Α ίήνα. 29 Ιανουάριου 1986
Ο Υφυπουαγός 

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Μ Ω Ρ Α Λ Η Σ »

15. Στην υπ’ αριί. 2150 /9 .1 .86  ερώτηση του βουλευτή 
κ. X . Κ Α Β Α Τ Ζ Α  με ίέμα  την κατασκευή αίλητικ.ών εγκ.σ 
ταστάσεων στο Νομό Χχ/ίων, δόίηκε από τον Υφυπουργό Π ο
λιτισμού η εξή ς απάντηση:

«1. Το 1985 στο νομό X  αν ίων δ ι ατέί ηκαν για έργα τα 
εξής ποσά:

α) Είνικό Στάδιο Χανιών·— η λ εκτροφών.:- ιός 66.000.000 
ί?Χ ·

¡ó) Π ροσίή /.η  δύο διαδρόμων στίβου με ελαστικό τάχητκ 
οτο 'Ε.Σ. Χχυίων 19.000.000 δρχ. .

γ ) Για τη διαμόρφωση γηπέδων αίλοπαιδιών στο πάρκα 
του Φραγκικού Νεκροταφείου και στο πάρκο Αγίου Ιωάνναν 
στη συνοικία Στυλιανής Βενιζέλου (σύμφωνα με τη πρόταση
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του Λτ/χου·'! χ'.ηυ.ατοίοτήίην.: ο Δήμος .Χανέων με το-ποσο 
των 3.500.000 δρχ.

ί )  Για τη διαμόρφωση- τη ; Ανατολικής Τ άγιοι (συνεχεία 
του προηγούμενου έργου) 3.090.(ΧΙΟ 3ρχ.. σύμφωνα επίσης μ: 
την πρόταση, του Δήμου.

ε) Για την κατασκευή ανεμοφράκ.τη, στο Είνικό- Νχυτσ- 
•βλητικό Κέντρο X αν ίων 83— 85 7.000.000 δρχ.

Για το 1983 προγραμματίζεται μια σειρά έργων μεταξύ 
των οποίων και τ  κ.ατασκ.ευή Είνιζ.ού Σκοπευτηρίου κοντά 
στην πόλη των Χανιών,

2. Όσον αφορά τις προτάσεις του Δήμου Χανιών, ί α  πρε- 
τει να εξετασίουν μέσα από τις προτεραιότητες και την ιε
ράρχηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και στα πλαίσια τω· 
οικονομικών δυνατοτήτων της Γενικής Γραμματείας Α ίλητι- 
τμού.

3. Σίχετικά ν.ε τα Μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμμα
τα το ποσό των 230.000.000, ποσό που υπολογίζεται στην 
ελληνική συμμετοχή, αφορά δύο μεγάλα έργα κεντρικού σχε- 
διασμού της Γενικής Γραμματείας Αίλητισμού και συγκε
κριμένα το Πνευματικό Αίλητικ,ό Κέντρο Ηρακλείου και ε: 
Ναυταίλητικό— Πολιτιστικό Κέντρο της Σούδας, δεν έχουν 
δε κατμμια r/εσηι με τα αποκεντρωμένα προγράναατα της απ' 
ε·>&είας χρηματοδότησης των Δήμων.

Αίήνα. 29 Ιανουάριου 1980

Ο Υφυπουργός 
ΣΗ Φ Η Σ Β Α Α Υ Γ Α ,Κ Η Σ .

10. Σττν υπ αριί. 2155 /10 .1 .80  ερώτηση των βουλευ
τών κ.κ. ΕΛ. Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Γ ΙΟ Υ , Ν. Κ Α Τ Σ Α Γ Ο Υ  

^■ Σ Π Α Ν Ο Υ  με ίεμ α  τη; μεταί-εση του πυρ-ονό-χ-ου Λ ά
μπρου Κοντογιάννη, δόίηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Δημόσιας Τ ά ξη ς η εξή ς  απάντηση:

„ «'Κατά τις τακτικές ετήσιες μεταίεσείς του έτους 1980, 
-.¡.τασ^ηκε τ . αιτνμα του πυρονομου του ίέματος, αλλά 

η μετά&ετη του, εχιιεώή η Π ϋροα6ε*ττι*ή Γ- 
χτίρεοτιοί Αρτχς, χ̂ ροϋΐτίοτζε'. "ίλιεον^α^ οριγοΜίν-τ/ζ 8ύ ν ζ 
στο συγκεκριμένο βαίμο. δεδομένου ότι υπηρετούν σ’ αυτήν 
12 πυρο/ομοι σε αντιίεση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Δ-υν.αοας. οπού υπηρετουν μονο ι. Ο προαναφερόμιενος έχει 
ήδη υπηρετήσει 19 χρόνια στην παραπάνω Υπηρεσία, από τα 
24 χρον α συνολικής υπηρεσίας που εχ:: στο Πυροσβεστικό 
Σώμα. Το αίτημα του ί α  επανεξεταστεί, στις τακτικές ετή- 
σιες μεταίεσεις έτους 1986. οπότε συμπληρώνει 2 χ-όνια 
υπηρεσίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας και εμ
πίπτει στη διάταξη της παραγράφου 1 περίπτωση ν ' του
άρίρου 39 του Ν .Δ /το ς  974 /1971 .

Αίήνα, 28 Ιανουάριου 1986

Ο  Αναπληρωτής Υπουογές 
Θ Α Ν Α Σ Η Σ  Τ Σ Ο Υ Π Α Σ »

17. Στην υπ' αριί. 2165 /10 .1 .86  ερώτηση του βουλευ
τή κ. Β. Σ Ω Τ Η Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  με ίέμ α  την προστασία της 
παραγωγής μανταρινιών στο Νομό Αργολίδας, δόίηκε από 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας η εξή ς απάντηση:

« Ό π ω ς  μας πληροφόρησε η Δ /νση  Γεωργίας Ναυπλίου 
η συνολική παραγωγή μανταρινιών στο Νομό Αργολίδας 
κατά την περίοδο 1985— 1986 εκτιμήίηκε στους 18 .060  
τόννους. Η αδ ,άδετη ηρτημένη: παοχνωγή ιτ/τερα (9 Π . 85) 
εκτμάται στους 5.000 τόννους. Από τις Γ5 τρέχοντος μη- 
νός άρχισε η προώίηση για χυμοποίηση των μικροκάρπων 
μανταρινιών, των οποίων η διάίεση στην αγορά, σαν νωπό 
είναι δυσχερής. Υπολογίζεται ότι ποσότητα 2.000 τόν. ί α  
χυαοποιηί ·?. r δ·ε εναχογέν,-σμ: τ"·~ ττκχ των 3,009 τόννων 
είναι εύκολο να διατείεί στην εσωτερική αγορά.

Α ίήνα, 28 Ιανουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γ Ε Ω Γ Γ ΙΟ Σ  Μ Ω Γ Α Τ Τ Ή Σ »

18. .Στην υπ' >αρ·ιίλ 21.68/16.1.1986 ερώτηση ~ν>· όίυλσυ- 
τ ί κ. Β. H Α ίΙΛ Ι  Γ Ω Γ Γ 'Θ Η Ο Υ Λ Ο Υ  με ίέμ χ  την επιχορή
γηση -,·,υ: V'-λήτιπού -Συλλόγου . Αποφοίτων Πειραματικού 
Σχολείου Π ανεπιστηυί;υ Θεσσαλονίκης, δόίηκε από τον Υ 
φυπουργό Πολιτισμού τ εξή ς απάντηση:

ι·Με την Ζ /Ι  479-4/27.1 2.1985 απόφαση επιχορήγησης χο- 
ρηγήύηζε στο «Σύλλογο Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου 
Θεσσαλονίκης» το ποσό ύψους δραχ. 1.336.000. II ιο συγκεκρι
μένα το χρηματικό ένταλμα 14084 /31 .12 .85  της Υπηρε
σίας Εντελλομένων Εξόδων του παραπάνω δικαιούχου έχει 
σταλεί σ:ο Τα·χε:ο Πληρωμών Θεσσαλονίκης από τις 4.1. 
1986.

Α ίήνα. 20 Ιανουάριου 1986

Ο Υφυπουργοί 
ΣΗΦΗΣ Β Α ΛΥΓΑΚ Η Σ»

19. Στην υπ' αριί. 2176 /10 .1 .86  ερώτηση του βουλευ
τή κ. Η Λ ΙΑ  Β Ε Ζ Δ Γ Ε Β Α Ν Η  με ίέ μ α  τη δενδροφύτευση 
του παραλιακού δρόμου στον κόλπο της Πλατα,οιάς, δόίηκε 
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας η εξής απάντηση :

«Για την δενδροφύτευσηι του παραλιακού δρόμου στον κόλ
πο της Π λαταριάς η Δασική Υπηρεσία διέίεσε δωρεάν 
φυτευτικό υλικό (2 .500 φυτά 1984, 500 φυτά το 1985), 
κ α ίώ ς  και δασικό προσωπικό για την καίηδήγηση των 
εργασιών. Σ α ς  γνωρίζουμε δε ότι αυτό ί α  συνεχισίεί και 
μελλοντικά.

Α ίήνα, 28 Ιανουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Γ Ε Ω Γ Γ ΙΟ Σ  Μ Ω Γ Α Ψ Τ Η Σ »

20. Στην υπ’ αριί. 2177 /10 .1 .86  -ερώτηση του βουλευτή 
κ, ΗΛΙΑ Β Ε ΖΔΡ Ε Β Α Ν Η  με ίέμα  τη διάνοιξη αντπυρι
κών ζωνών για τη διάσωση των δασικών εκτάσεων της Κοι
νότητας Ελευίερίου του Νομού Θεσπρωτίας από τις πυρκα
γιές, δόίηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας η ε
ξή ς απάντηση:

«1. Για το 1986 στη Δ /νση  Δασών Θεσπρωτίας προς το 
παρόν έχει διατείεί ποσό 4.000.000 δρχ. για εκτέλεση έρ
γων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας.

2. Η  ικανοποίηση του αιτήματος για διάνοιξη αντιπυρι
κών ζωνών στις δασικές εκτάσεις της Κοινότητας Ελευίερίου 
είναι πρόβλημα πού ί α  αντιμετωπιστεί σε Νομαρχιακό επί
πεδο και σε συνεργασία Κοινότητα —  Δ /νση ς Δασών.

Α ίή να , 28 Ιανουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Γ Ε Ω Γ Γ ΙΟ Σ  Μ Ω Γ Α Τ Τ Η Σ »

21. Στην υπ’ αριί. 2178 /10 .1 .86  ερώ'τηση του Βουλευτή 
κ. Η Λ ΙΑ  Β Ε ΖΔΓ Ε Β Α Ν Η  με ίέμα την επίσπευση της με
λέτης της ΥΕΒ Ιωαννίνων για την αξιοποίηση της περιο
χής Μαργαριτίου —  Ελευίερίου του Νομού Θεσπρωτίας, 
δόίηκε από τον Υπουργό Γεωργίας η εξή ς απάντηση:

«α) Κ ατά το παρελίόν συντάχίηκε από ιδιώτη μελετητή, 
με μέριμνα της Υπηρεσίας, προμελέτη γεωργικής αξιοποίη
σης 25.000 στρ. της υπόψη περιοχής. Από τα στοιχεία όχως 
αυτής προέκυπτε ότι το έργο, όπως προτείνονταν, ί α  ήταν 
αντιοικονομικό και έτσι δε προχώρησε σε στάδιο οριστικής 
μελέτης.

β) Μετά από πρόταση της περιφερειακής Υπηρεσίας, α
νέλαβε αυτή να επανεξετάσει το ίέμα . σε περιορισμένη έκ
ταση 12.000 στρ., συντάσσοντας την σχετική μελέτη. Για 
την εκπόνηση της μελέτης αυτής από την Υπηρεσία είχε 
προβλεφίεί στη Σ Α Μ  081 σχετική πίστωση για μικρό δα
πάνες.

γ) Λ όγω φόρτου, όμως, εργασίας, που προέκυψε από την 
σύνταξη άλλων μελετών του επείγοντος προγράμματος ορει
νών -/.α: προβληματικών περιοχών, καίυστέρησ? η σύ·«ταξη 
της υπόψη μελέτης. Γιαυτό η υπηρεσία κατέληξε στην από
φαση να αναίέσει την εκπόνηση αυτής σε ιδιώτη μελετπτη 
και έχει προτείνει την ένταξή της στο πρόγραμμα Δημοσίων
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Επενδύσεων 1986 με προϋπολογισμό 12.000.000 δρχ. και 
πίστωση για εφέτος 2.000.000 δρχ.

Μ όλις εγκριθεί η πίστωση αυτή από το Υ Π Ε Θ Ο . η Υ
πηρεσία -9α προχώρησε: στη νόμιμη διαδικασία για την ανά
θεση της.

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 1986

Ο  Υπουργός 
Γ. Π Ο Τ Τ Α Κ Η Σ ,,

22. Στην υπ' αρ'ΐθ. 21830 /10 .1 .] 986 ερώτηση του βου
λευτή ·/.. Η Λ. Β Ε ΖΔΡ Ε Β Λ Ν Η  με θέμα τον αναδασμό στην 
περιοχή Ελευθερίου του Νομού Θεσπρωτίας, δόθηκε από τον 
Υπουργέ Γεωργίας η εξής απάντηση:

«1. Στο Ελευθέριο, είχε εκδόθεί απόφαση του Νομάρχη 
γ·α εκούσιο αναδασμό και το 1985 έγινε η αποτύπωση των 
ιδιοκτησιών της περιοχής που υπάγεται στον αναδασμό.

52. 0  αναδασμός σήμερα έχει ανασταλεί γιατί στο Ελευθέ
ριο καθώς και στις περιοχές Μαργαριτίου, Καταβόθρας και 
!1 ::λ.··.;οκάντρου μελετάται η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών 
έργων, οπότε πεοίλέπεται να γίνε: ενιαίος υποχρεωτικός α
ναδασμός σε 8.1)00, στρέμματα „ περίπου στα παραπάνω χωριά 
μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης.

Αθήνα. 28 Ιανουάριου 1986

Ο Υπουργός 
Γ. Π Ο Τ Τ Α Κ Η Σ »

23. Στην υπ αριθ. 2188 /Α .Κ .Ε . 246 /10 .1 .1986  ερώτη
ση των βουλευτών κ.κ. Α, Σ Α Χ ΪΝ Η . Κ. Κ Α Π  ΓΙΟΥ, Μ. 
Α Α Μ Α Ν Α Κ Η  και Σ Τ Ρ . Κ Ο Ρ Α Κ Α  με θέμα την κατάθε
ση στ / Βουλή, της συμφωνίας μεταξύ Ε Ρ Τ  και "Φωνής της 
Αμερικής'', δόθηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών η εξής 
απάντηση :

«1 . Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της "Φωνής της Αμερικής" 
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα (περιοχές Καβάλας —  Ξάν- 

·ί·ς και Ρόδου), με πλέγμα διακρατικών συμφωνιών στο διά
στημα των ετών 1949 και 1962. Οι συμφωνίες αυτές εν
σωματώθηκαν τελικά στην από 20.12.1962. Οι συμφωνίες 
αυτές ενσωματώθηκαν τελικά : στην από 20.12.1962 E /A  
Συμφωνία; που καταγγέλθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση 
στις 21.12.1977. Δ  ακρ'αγματε'σεΊς για το μέλλον των τ α -  
Ό ί ν  αμτών είχαν γίνει στο παρελθόν, άρχισαν ξανά το ’84, 
μέχρι στιγμής έγιναν , δύο γύροι και θα  επακολουθήσουν πε- 
■ · τέρω διαπ-αγ-ατεύσεις στο προσεχές μέλλον. Συνεπώς 
δεν υπάρχει τη στιγμή; αυτή κείμενο E /A  Συμφωνίας προς 
κατάθεση στη Βουλή. Πολύ περισσότερο δε δεν υπάρχει κεί
μενο συμφωνίας μεταίξύ Ε Ρ Τ  και "Φωνής της Αμερικής", 
δεδομένου ότι παρόμοια θέματα ρυθμίζονται σε διακρατικό ε
πίπεδε.

2. Η χρησιμοποίηση1 των πομπών της "Φωνής της Αμε- 
ρικόσ για τη μμετάδοση εκπομπών της Ε Ρ Τ  πραγματοποιεί
ται βάσει των ανταλλαγμάτων;;.·ου· έδωσε η αμερικανική πλευ
ρά' για-την ' έγκάΐάσταση) των σταθμών της "Φ .τ .Α .”  στην 
Ελλάδα με τη Συμφωνία του 1962. Αυτό αποτελεί θετικό 
στοιχείο γιε: ττ. Χώρα μας. δεδομένου ότι:

α)..Βξυπ/·αεταύνται τεχνικές ανάγκες της Ε Ρ Τ  (π.χ. χρή
σή πομπών βραχέων κυμάτων μεγάλης ισχύος που δεν διαθέ
τει τ;. Ε Ρ Τ ), και·

β) Έχουμε κοινή με την αμερικανική πλευρά χρήση των 
σταθμών, της.. "Φ ωνής, της Αμερικής", πούναι σημαντικό δια- 
σοαλιστικό στοιχείο κατά της οποιασδήποτε ξένης προνομια
κή ' αποκλιστικότητας στη χρήση εγκαταστάσεων και χώ
ρου εκπομπών στη Χώρα μας.

Ε ξά λ λ "  . η Ελληνικό Κυβέρνηση έχει λάβει στο με
ταξύ όλα τα δυνατά μέτρα γ  α τον έλεγχο του περιεχ ·λένου 

π · ών ■ , ης Φ ω,ής της Αμερικής”  από τους εδώ 
-ττ /μ οός  της. με την απεμαγν ητοφώνηση όσων κειμένων των 
εκτοίππών ,αοτ·'·ν ·ε" διαφόρου;. Σχετικά; με το .κείμενοι της εκ
πομπές της 25 .! 2.87. ώρας 2 2 .3 0 '—23.30 ' έχει ζητηθεί

από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και θα- βρίσκονται σύ
ντομα στο Υπουργείο Εξωτερικών στη διάθεση των ερωτώ- 
ντων βουλευτών.

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 1986

Ο Υφυπουργός 
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Κ Α ΤΗ Σ»)

24. Στην υπ’ αριθ. 2206 /14 .1 .1986  εοωτηση των βουλευ
τών κ,κ. Μ. Θ Ε Ο ΔΩ ΡΑ Κ Η . Κ. ΚΑ,Π Π Ο Υ , Μ. Α ΛΜ Α
ΝΑΚ,Η και Σ Τ Ρ . ΚΟΡΑΚΑ, με θέμα τη χορήγηση υποτρο
φιών για τη συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα Ν Α Τ Ο  
— Ε Υ Ρ Η Κ Α , δόθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων η εξής απάντηση:

«Το Υπουργείο Εθνικής Πακδείας και Θρησκευμάτων δε 
χορηγεί υποτροφίες του είδους αυτού.

Αθήνα, 29 Ιανουάριου 1986 

Ο Υπουργός
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ »

25. Στην υπ' αριθ. 2208 /15 .1 .86  ερώτηση του βουλευτή 
κ. Λ . Κ Υ Ρ Κ Ο Υ  με θέμα την αναπροσαρμογή των συντά
ξεων με το νέο μισθολόγιο, δόθηκε από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών η ε ξή ς απάντηση:

«Με την αριθ. 1439/1985 πράξη της 10ης Δ /νση ς του 
Γ .Λ . Κράτους, κανονίστηκε μηνιαία σύνταξη στη παραπάνω 
από 2.2,1985, ανε,ρχόμενη στο ποσό των 30.430 δρχ.

Στη συνέχεια, με την αριθ. 12898 /85  πράξη της ίδιας 
Δ /νσης, αναπροσαρμόσθηκε η σύνταξή της σε εφαρμογή του 
Ν. 174)5/1984. στο ποσό των 56.320 δρχ.

Για την καταβολή των αναδρομικών που προέκυθαν σε 
εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου, σμμφωνήθηκε με τους αρμό
διους παράγοντες του M H K YD  (Μηχανογραφικό Κέντρο 
το.· Υπουργεί υ Οικονομικών), να ενεργήσει το ίδιο με Μη
χανογραφικό σύστημα την εκκαθάριση των πράξεων του Ν. 
1505 /1984 . με την αποστολή σε αυτό αντιγράφου' πράξης.

Μετά τη συμφωνία αυτή, η Δ /νσή  μας, ειδοποίησε τους 
δικαιούχους της αναπροσαρμογής ότι, τα αναδρομικά θα. τους 
καταβάλλονταν με τη σύνταξη του μήνα Ιανουάριου 1986.

Το ΜΙΙΚΥιΟ με το έγγραφό του αριθ. 16 7 5 1 /6 8 2 /1 8 .1 1 . 
1986 μας γνώρισε ότι: Για την κατηγορία των Δημοτικών 
και Κοινοτικών συνταξιούχων αδυνατεί να προβεί στην εκ- 
κ ΐιίφ ίοη  των σχετικών λογαριασμών μιε την επιταγή του 
μήνα Ιανουάριου 1986, γιατί δεν έχει συνταξιοδοτικά στοι
χεία του έτους 1984 και του Α ' Εξαμήνου του 1985, επειδή 
η παραπάνω κατηγορία εντάχθηκε πρόσφατα στο Μηχανογρα
φικό σύστημα, μετά την ισχύ του Ν. 1510 /1985  και γ α το 
λόγο ότι χρειάζεται νέα σετ/ρά προγραμμάτων και διαφορε
τικός τρόπος επεξεργασίας, αφού δεν υπάρχει ο κατάλλη
λος μηχανικός εξοπλισμός, ούτε ο χρόνος για την πραγματο
ποίησή τους.

Ή δη  όμως με νεώτερο σημείωμα το ΜΗΚ,ΥΟ μας πλη
ροφόρησε ότι αντιμετώπισε όλες τις παραπάνω δυσκολίες 
και με την επιταγή του μήνα Μάρτη 1986 θα γίνει η πλη- 
ρωμή των αναδρομικών του Ν .1 '505 /1984  για τ /ν  κατηγο
ρία των Δημοτικών και Κοινοτικών συνταξιούχων.

Αθήνα, 28 Ιανουάριου 1986

Ο Αναπηλρωτής Υπουργός
Ν. Α Θ Α ίΝ Α ΣΟ ΓΙΟ Υ Α Ο Σ»

26. Στην υπ’ αριθ. 2210 /15 .1 .86  ερώτηση του βουλευ
τή κ. Η Λ . ΒΕΖΔΡΕΒΑ|ΝΗ με θέμα την επαναφορά του 

ύψους του επιτοκίου των βιοτενν κών δανε'ων στο ! 4 .5τ , 
δόθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας η εξή ς απά
ντηση :

« ' Υστερα από τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και 
την προσπάθεια σταθεροποίησής της οικονομίας η προσαρμο- - 
γή των επιτοκίων στις σημερινές συνθήκες ήταν επιβεβλη
μένη.
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Η αύξηση, όμως, του επιτοκίου των βιοτεχνικών δανείων, 
που έγινε με τις αριθ. 5 5 1 /8 5  και 6 5 4 /8 5  Π ράξεις του 
Δ .Τ .Ε ., δεν μπορεί να θεωρηθεί σημαντική με δεδομένο τον 
πληθωρισμό των τελευταίων μηνών, λόγω του οποίου το 
πραγματικέ κόστος των δανείων έχει μειωθεί.

Πρέπει να ληφθ'εί υπόψη, εξάλλου, ότι η αύξηρη αυτή 
αφορά μόνο τις βραχυχρόνιες χορηγήσεις για τις οποίες η 
επιβάρυνση λόγω της πολλαπλής ανακύκλωσης των δανείων 
για κεφάλα» κίνησης είναι μιαρότερη. Για τις μεσομακ,ρο- 
πράθεσμες χορηγήσεις το επιτόπιο εξοαολου-ίΜ να παραμέ
νει στο 14%.

Τέλος επίσημαίνεται ότι το επιτόκιο των βιοτεχνικών δα
νείων είχε- 'από αρκετά χρόνια αρνητική επιβάρυνση ενώ και 
σήμερα ακόμα παρά την μερική αύξησή του, είναι στην πρα
γματικότητα επιδοτούμενο.

Αθήνα, 27  Ιανουάριου 1986

Ο Υπουργός 
Κ. Σ Η Μ ΙΤ Η Σ »

27. Στην υπ' αριθ. 21216/14.1.86 ερώτηση ίου βουλευτή 
κ. Π . Χ Α Τ ΖΙΙΝ Η νΟ Α Α Ο Υ  με θέμα την κατάσταση που 
επικρατούσε στο στρατόπεδο της Μονάδας Τεθωρακισμένο/. 
Δωρίσκου—Έβροο. πριν τις εκλογές της 2ας Ιουνίου 1985, 
δόθημε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Ά μυνας η 
εξή ς απάντηση:

«Από την έρευνα που κάναμε, δεν προέκυψε καμιά ένδειξη 
για το ότι έγινα·, ομιλίες στο στρατόπεδο που αναφέρετε στην 
ερώτησή σας, πολιτικού περιεχομένου, υπέρ του ενός ή του 
άλλου κόμματος. Ούτε διαπιστώσαμε τη δημιουργία μέσα 
στη Μονάδα «κλίματος εκφοβισμού» αντιφρονούντων, όπως 
ισχυρίζεστε, στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Τ α  περί 
σημαίας του Π Α Σ Ο Κ  κ.λ.π., είναι τελείως φανταστικά.

Αντίθετα, είχαν εκίοθεί έγκαιρα διαταγές που απαγό
ρευαν την ανάπτυξη πολιτικής δραστηριότητας, υπέρ του ε
νός ή του άλλου κόμματος, στη διάρκεια των εκλογών.

Αθήνα, 30 Ιανουάριου 1986

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Α Ν ΤΩ Ν ΙΕΣ Δ Ρ Ο Σ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ »

28. Στην υπ’ αριθ. 2231 /15 .1 .86  ερώτηση του βουλευτή 
κ. Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ  Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α  με θέμα τη λήψη 
μέτρων για την επάνδρωση του Στρατολογικού Γραφείου Α 
θηνών, δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργο Εθνικής Α
μυνας η εξή ς απάντηση:

«Για την ταχύτερη στρατολογική εξυπηρέτηση του Κοι
νού και την αποφυγή συνωστισμού στα Στρατολογικά Γραφεία 
του Νομού Αττικής ελήφθησαν πρόσφατα τα παρακάτω μέ
τρα:

Το Στρατολογικό Γραφείο Αθηνών χωρίσθηκε από 1.1.88 
σε 2 αυτοτελή Στρατολογικά Γραφεία (το Α ' κα. το Β ' Α 
θηνών).

Το Β ' Σ .Γ . Αθηνών, που άρχισε να λειτουργεί από 1.1.88, 
αναπτύχθηκε στις αίθουσες που λειτουογούσ- μέχρι 31.12. 
1985 το Σ .Γ . Αττικής, το οποίο μεταφέρθηκε σε άλλο κτί
ριο, διπλασιασθέντος έτσι του χώρου στέγασής τους.

Τοποθετήθηκε στο Γραφείο Σχέσεων του ΥΕΘ Α με το 
Κοινό (ΐΠλατεία Κλαυθμώνος —  Παπαρρηγοπούλου 2 ) ε- 
ξειδικευμένες Α ξιωματικός Στρατολογικού για την παροχή 
πληροφοριών και τη διαβίβαση αιτήσεων και δικαιολογητι- 
κών στα εκτός Νομού Αττικής αρμόδια Σ .Γ . κα· έτσι απο
φεύγουν ο: πολίτες την ταιλαιπωοία και τη δαπάνη για την 
μετάβασή τους στα επαρχιακά Σ .Γ .

Αυξήθηκε το ωράριο εισόδου του Κοινού στα Σ .Γ . κατά 
2 ώρες (από 11.00 εις 13.00. που ίσχυε υένο . σήμερα’ σε 
09.00 — 13.00).. * "· '

Καθορίσθηκε όπως οι πληροφορίες στους πολίτες παρέχο
νται από περισσότερους Αξιωματικούς και 6χ: μόνο από το 
Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Σ .Γ .

Κατασκευάσθηκαν και τοποθετήθηκαν πρόσθετες ενδεικτι
κές Πινακίδες (καθοριστικές κα: ενημερωτικές —  πληρο
φοριακές).

Επί πλέον των ανωτέρω, στην προσπάθεια για την περαι
τέρω βελτίωση των παρεχόμενο/; υπηρεσιών προς το Κοινό, 
έχε: κινηιθεί η διαδικασία για την τοποθέτηση 2 ακόμη τη
λεφωνικών συνδέσεων σε κάθε Σ Γ  του Νομού Αττικής, ώστε 
να είναι δυνατή η τηλεφωνική παροχή πληροφοριών και γε
νικά η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για  τις περιπτώσεις 
εκείνες που δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσίασή τβυς.

Αθήνα, 29 Ιανουάριου 1986

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΑΝ1ΤΩΝΗΣ Δ Ρ Ο Σ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ »

29. Στην υπ’ αριθ. 2235 /1 5 .1 .8 6  ερώτηση του βουλευτή 
κ. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Υ  με θέμα την ίδρυση Παιδι
κού Σταθμού στην Κοινότητα Αδριανής του Νομού Δράμας, 
δόθηκε από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων η εξή ς απάντηση:

«Μ ε Προεδρικό Διάταγμα που βρίσκεται στο Υπουργείο 
των Οικονομικών για υπογραφή και από τον συν αρμόδιο Υ 
πουργό των Οικονομικών, ιδρύεται Κρατικός Παιδικός Σ ταθ 
μός στην παραπάνω Κοινότητα για τη φιλοξενία παιδιών 
από 2 1 /2  ετών μέχρι της εγγραφής τους στο Δημίτκό 
Σχολείο. Μ ετά την έκδοση του παραπάνω Διατάγματος θα 
ενημερωθεί σχετικά το Τμήμ* Κοινωνικής Πρόνοιας τη ; 
Νομαρχίας Δράμας προκειμένου να φροντίσει για την οργάνω
ση και λειτουργία του Σταθμού που θ α  ιδρυθεί.

Αθήνα. 27 Ιανουάριου 1986

Ο  Υπουργός 
Γ. Γ Ε Ν Ν Η Μ Α Τ Α Σ»

30. Στην υπ’ αριθ. 2255 /16 .1 .86  ερώτηση του βουλευτή 
κ. Χ Α Ρ . Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α  με θέμα τη χρησιμοποίηση του 
αεροδρομίου Αράξου σαν πολιτικού αεροδρομίου, δόθηκε από 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Ά μυνας η εξή ς  απά
ντηση :

« Ό τ ι  δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τη χρησιμο
ποίηση του υπόψη αεροδρομίου για την εκτέλεση τακτικών και- 
εκτάκτων πτήσεων εσωτερικού — εξωτερικού, δεδομένου ότι. 
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει ήδη εκδό- 
σε: την υπ’ αριθ. πρωτ. Β 1 /Α /1 2 4 6 6 /1 3 6 8 /3 0 .4 .8 4  από
φασή του σύμφωνα με την οποία ιδρύθηκε ο Πολιτικός Κρα
τικό; Αερολιμένας Αράξου για την εκτέλεση τακτικών κα. 
εκτάκτων πτήσεων εσωτερικού —  εξωτερικού.

Αθήνα, 29 Ιανουάριου 1986

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΑΝ ΤΩΝ ΙΕΣ Δ Ρ Ο Σ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Ή Σ »

31. Στην απ' αριθ. 2280 /20 .1 .86  ερώτηση του βουλευτή 
κ. Β Α Σ . Μ Π Ε Κ 1Ρ Η  με θέμα τη βαθμολογική εξέλιξη 
των Ανθυπαστυνόμων, δόθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών κα: Δημ. Τ ά ξη ς  η εξή ς απάντηση:

«II βαθμολογική εξέλιξη  των Ανθυπαστυνόμων ρυθμίζε
ται από τις διατάξεις του Ν. 1 481 /1984 . Ο : διατάξεις αυ
τές τροποποιούνται όταν συντρέχουν λόγοι που ανάγονται στην 
οργανική δομή και τις λειτουργικέ; ανάγκε; των Υπηρεσιών 
και λαμβάνετα: παράλληλα υπόψη το συμφέρον όλου του προ
σωπικού της Αστυνομίας.

Αποσπασματική ρύθμιση για ικανοποίηση των αιτημάτον* 
μόνο μιας κατηγορίας ενδιαφερομένων, χωρίς ανάλογη βελ
τίωση της θέσης του υπόλοιπου προσωπικού και χωρίς υπο
λογισμό των οργανωτικών και λειτουργικών επιπτώσεων, δεν 
κρίνεται σκόπιμη.
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Με το ανωτέρω πνεύμα, όλα τα αιτήματα. λαμβάνοντα. 
μπόψη. κα·. αελετάτα: η. δυνατότητά ικανοποίησής των, μέσα 
στα πλαίσια τή ; οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 
και της ρύθμισης των -θεμάτων όλου του προσωπικού.

Αθήνα, 28  Ιανουάριου 1986
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
- Θ Α Ν Α ΣΗ Σ ' Τ Σ Ο Υ Ρ Α Σ »

Ε·' Ε Π ΙΚ Υ Ρ Ω Σ Η  Π Ρ Α Κ Τ Ε Κ Ω Ν
Με την έγκριση της Βουλής επικυρώθηκαν τα Πρακτικά 

της Ο Γ ' Συνεδριάσεως της Τρίτης 28ης Ιανουάριου 1986.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Π αρακαλώ τους 

νέους συναδέλφους κυρίους Ζιάγκα Ιωάννη και Κουτσομίνα 
Θωμά, να προσέλ&ουν για να δώσουν τον κεκανονισμένο όρκο.

Επ'σης πάρακχλείται ο αιδεσιμολογιώτα,τος να προβεί στην 
ορκωμοσία.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Δ Ρ Ε Τ Τ Α Κ Η Σ . Αιδεσιμότατος!

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Δεν είναι έτσι, αι-
δεσιμολογιώτατε;

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Δ ΡΕ ΤΤΑ )Κ Η Σ. Αιδεσιμότατος!
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Μ α, πώς, αυτό τον 

τίτλο φέρει!
(Επακολουθεί η ορκωμοσία των νέων Βουλευτών, κυρίων 

Ιωάννου Ζιάγκα και. Θωμά Κουτσομπίνα).
Π Ο Λ Λ Ο Ι Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ. Ά ξ ιο ι ,  άξιοι! Συγχαρητήρια.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). '-Εχετε το λόγο, Υύ- 
ριε Πρόεδρε.

Π οιά είναι η παράβαση του Κανονισμού;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, η ομιλία επί του Κα
νονισμού δε σημαίνει κατ’ ανάγκη αναφορά σε παράβαση. Αυ
τό το ξέρετε.

Αναφέρομαι στις συζητήσεις του Σώματος, κύριε Π ρόε
δρε.

Είχα την ευκαιρία την περασμένη Δευτέρα, να θέσω ορι
σμένα ερωτήματα, στα οποία εδόθη από σας απάντηση, με
τά 48 ώρες, για λογαριασμό της Κυβερνησεως.

Η  πρώτη παρατήρηση, που θ α  ήθελα να κάνω είναι ότι 
καλό θα  ήταν να μπορούμε να κουβεντιάζουμε, χωρίς ενδιά
μεσο, με την ¡Κυβέρνηση. Και -3α ηυχόμην να μπορούσε να γί
νει αυτή η συζήτηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που είναι 
και ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος, παρόντα γιατί ο,τιδήποτε, άλ
λο κι αν κάνουμε θ α  γίνει κατ’ αναφορά. Και τώρα, δυστυ
χώς, ο κ. Πρωθυπουργός είναι μακράν, βρίσκεται στο ε ξω 
τερικό, και είναι φυσικό να μην μπορώ να πάρω άμεση απά
ντηση.

Είχα πει ότι εκκρεμεί μία πρόταση, την οποία η Κυβέρ
νηση έφερε. Δεν την φέραμε εμείς, κύριε Πρόεδρε. Ο  κ. Α. 
Παπανδρέου στις αρχές Δεκεμβρίου ήλθε ενώπιον της Βου
λής και πρότεινε 'ϊύο πράγματα, στην προσπάθεια, όπως εί
πε. να αναβαθμίσει το Κοινοβούλιο.

Από τη μια μεριά συζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως 
για μεγάλα θέματα και από την άλλη τη συγκρότηση επι
τροπών, που άφησε ασαφές και νεφελώδες τι είδους επιτρο
πές ήσαν, αλλά που θ ά  αύαφέροντο σε τρία θέματα, τα ο
ποία ο ίδιος προσδιόρισε.

Είχα την ευκαιρία, πρώτον, να πω ότι είναι ανάγκη να 
γίνει μια συνεδρίαση της Βουλής, για να δούμε περί ποιων 
επιτροπών πρόκειται, αν πρόκειται να τις συγκροτήσουμε, τι 
περιεχόμενο θ α  έχουν και με ποιά σύνθεση; Εκκρεμεί το θέ
μα αυτό ακόμα, δύο μήνες μετά.

Και προπαντός, είπε ο κ. Πρωθυπουργός, ότι θα  γίνουν 
προ ημερησίας διατίξεως οι συζητήσεις που αναφέρονται 
ςτσ . αεγάλσ θέματα που τα προσδιόρισε και είπε ότι θα  
γίνουν οκτώ συζητήσεις μέχρι του Ιουνίου, που πιθανότατα 
θ α  διακόψει η Βουλή τις εργασίες της.

Το οκτώ, είναι δική του δεσμευτική δήλωση. Ό τα ν  ερω- 
τησα εσάς, κύριε Πρόεδρε, απαντήσατε ότι η Κυβέρνηση

είχε πρόθεση να κάνει συζήτηση επί της ε.ξωτεριίκής πολι
τικής. Ε γώ αντιπρότεινα να αρχίσουμε από την υγεία και να 
πάμε στην εξωτερική πολιτική δεύτερη. Και είπα να γίνει 
η συζήτηση επί της εξωτερικής πολιτική?, πριν έλθει ο κ. 
Σούλτς στην Αθήνα. Είναι μια πολύ ξεκαθαρισμένη θέση.

Η απάντηση που πήραμε έμμεσα από σας, είναι ότι ορί
ζεται συζήτηση για το φάκελο της Κύπρου, για βην εξετα
στική επιτροπή για το θέμα τού πραξικοπήματος στην Κύ
προ. Το θέμα του πραξικοπήματος έχει επανειλημμένων 
χρησιμοποιηθεί, κύριε Πρόεδρε — επτά φορές μέτρησα—  στο 
παρελθόν, για αντιπερισπασμό. Για να ξεφεύγει η Κυβέρνη
ση από δυσκολίες. Και το επαναλαμβάνω άλλη μια φορά.

Μένει ανοιχτό το θέμα της υγείας. Σήμερα και χθες ό
λες οι εφημερίδες είναι γεμάτες, από τα  χάλια των νοσοκο
μείων μας.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Βλέπετε ότι εί
ναι προ ημερησίας διατάξεως η συζήτηση; Π αρακαλώ!

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Απολύονται γιατροί και υψώνετα1 το 
θέμα της υγείας σε μεγάλο βαθμό. . . .

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Κύριε Αρχηγέ, 
σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον Κανονισμό.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας), Σ α ς  παρακαλώ σεβαστείτε, εσείς, κύ
ριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Αλευράς). Εσείς πρώτα!
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 

Ν έας Δημοκρατίας). Ξέρω' πώς μιλώ, κύριε Πρόεδρε.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Μ α, όχι, και εγώ 

ξέρω , κύριε Πρόεδρε. Μη μου αφαιρείτε το δικάίωμα.
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  ( (Αρχηγός της 

Ν έας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, μιλώ 5' λεπτά επί 
του Κανονισμού.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Ό χ ι μ ’ αυτό τον 
τόνο. Σ α ς  παρακάλεσα πάντοτε!

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός τη ; 
Ν έας Δημοκρατίας). Σ α ς  παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μη 
με διακόπτετε.

.Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Μα, με συγχω- 
ρείτε, όταν κάνετε παράβαση είμαι υποχρεωμένος να παρέμ- 
βω. κύριε Πρόεδρε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Κάνετε λάθος ότι κάνω παράβαση. 
Γνωρίζω πολύ καλώς τι λέω. Επιμένω στη συζήτηση— δεν 
είναι ουσία. Λ έγω  πόσο σοβαρό είναι το θέμα, κύριε Πρόε
δρε, Τ ο θέμα της υγείας είναι ένα σοβαρότατο θέμα του αυ
τή την ώρα συγκλονίζει το Λαό.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν , Αλευράς). Μην μπαίνετε στην 
ουσία!

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ   ̂ (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Δεν μπαίνω στην ουσία, κύριε Πρόε
δρε. Λέγοντας ότι το θέμα είναι σοβαρό, δεν μπαίνω στη> 
ουσία. Α πλώς επισημαίνω τη  σημασία του.

Και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής είναι και σοβα
ρό και επίκαιρο. Ο ελληνικός Λ αός πρέπει να ξέρει τι συμ
βαίνει. Δεν είναι δυνατόν πίσω από την πλάτη του να γίνο
νται ενδεχομένως διαπραγματεύσεις για τις βάσεις ή συνα
ντήσεις του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό τπς Τουρ
κίας στο Νταβός.

Είναι ανάγκη να συζητηθεί, κατά την άποψή μας. υπό το 
φως, ενώπιον του ελληνικού Λαού, εις το Κοινοβούλιο.

Γ ι’ αυτό προτείνω να ορισθούν οι συζητήσεις για τα δύο 
αυτά θέματα προ ημερησίας διατάξεως, το ταχύτεοο.

Και θ α  προσθέσω και κάτι άλλο, κύριοι συνάδελφοι.
Ό ταν  δύο μήνες δεν έχει ορισθεί μία δεύτερη συϋότηση, 

πώς θ α  γίνουν οκτώ συζητήσεις μέχρι του Ιουνίου; Υπολο
γίστε για να δείτε ότι είναι προφανές ότι πρόκειται περί υ
πεκφυγής.

Τελειώνω,, κύριε Πρόεδρε, με την εξή ς δήλωση: Ε ιείς 
είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε στην ομαλή λειτουργία του
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Κοινοβουλίου. Ά λ λ α  δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεργή
σουμε σε εμπαιγμό του Κοινοβουλίου και του ελληνικού Λ α 
ού. Ά λ λ ω σ τε  η Κυβέρνηση έχει μειωμένα περιθώρια αξιο
πιστίας. Αυτή την ώρα κρίνεται η αξιοπιστία της. Αν θέ
λει πράγματι να κάνει συζήτηση ας ορίσει ημερομηνίες.

Το θέμα είναι σοβαρό και το θέτω  με όλο το βάρος το 
οποίο έχει και θ α  περιμένω από την Κυβέρνηση μία ευθεία 
απάντηση.

i Χειροκροτήματα από την Πτέρυκα της Ν έας Δημοκρα
τία ς).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Κύριε Πρόεδρε, 
πρέπει να συνομολογήσετε, παρακαλώ με μένα, ότι αυτές οι 
ξαφνικές, υπό το πρόσχημα του λόγου επί του Κανονισμού, πα
ρεμβάσεις σας, είναι ουσιαστικώς συζήτηση προ ημερησίας 
διατάξεως.’

Γνωρίζετε καλύτερα από μένα πώς γίνονται οι προ ημερη
σίας διατάξεως συζητήσεις.

Κ ατ’ αρχήν οι συζητήσεις'αυτές γίνονται με συμφωνία των 
Κομμάτων και προπαντός με τη σύμφωνο γνώμη της Κυβερνή
σεως.

θ '—ατε ποεγθίς. ένα εοώτηυα και το θέσατε σε μένα. Εί
πατε όμως σήμερα ότι εγώ ' δεν 'χρειάζομαι. Με βγάζετε από 
τη μέση. Δεν δυσαρεστοόμαι! Σ α ς ευχαριστώ για την απαλλα
γή μου απ’ αυτήν την ενοχλητική διαμεσολάβηση.

Α λλά υπενθυμίζω ότι για τέτοια αιτήματα, για τέτοιες συ
ζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως και συνεννοήσεις με τα 
Κόμματα, πάντοτε — και το γνωρίζετε επαναλαμβάνω καλύ
τερα από όλοός μας εσείς—  παρενέβαλε και· ήταν διαμεσολα
βητής., ο Πρόεδρος της Βουλής. Τώρα εσείς ■ θέλετε να το 
αλλάξε-ε λα.; αυτό. Δικαίωμά σας να -το πιστεύετε,- Α λλά «δεν 
νομίζω όμως; ότι έχετε δίκιο.

Είπατε, κύριε Πρόεδρε, και. με αυτό θέλω  να τελειώσω, 
ότι εγώ .είπα,ότι ο Πρόεδος. της Κυβερνήσεως θα  φέρει ω ς  
πρώτο θέμα το θέμα για τη συζήτηίση της εξωτερικής πολι
τικής.

Αν δείτε τα .Π ρακτικά θα  διαπιστώσετε ότι είπα ότι έμει
να με την εντύπωση, «ίσως», είπα. Ακόυσα τη στιχομυθία, 
η οποία είχε λάβει χώρα μεταξύ υμών, του Προέδρου-της Κυ- 
βερνήσεώς και άλλων μελών πιθανώς της Κυβερνήσεως κατά 
την οποία συζητούσατε οπό κοντά λόγω της γειτνιάσεως. εδρά
νων, ποιο θέμα θ α  συζητηθεί.

Ειχί,. δε, πει ο Π ρόεδρος’ της Κυβερνήσεως ότι ορίζει ημέ
ρά προ-τής ημερησίας διατάξεως συζητήσεως, την,14ή Φε
βρουάριου. Και σεις αντείπατε' ότι εκείνη την ημέρα υπάρχει 
το Συνέδριο, της Ν έας Δημοκοατίας.

Και ο κ. Πρόεδρος ττ,ς Κυβερνήσεως είπε θα  κανονίσουμε 
μια άλλη μέρα. Εσείς, δε. 'λέτε στα Πρακτικά, επισήμως. 
«δεν έχει σημασία αργότερα ή νωρίτερα».

Διαβίβασα, αυτό το τελευταίο σας αίτημα προς την Κυβέρνη
ση να γίνει η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως για το θέν α 
της Υγείας. Ο Π ρόεδρος της Κυβερνήσεως είπε: Εγώ ήμουν 
διατεθειμένος να κάνω τη συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως 
στις 14 Φεβρουάριου και από τα θέματα ‘τα οποία είχα καθο
ρίσει κατά τη συζήτηση της 6ης Δεκένβρτ. που έγινε εδώ 
πέρα, να έρθει ένα απ’ αυτά και να γίνει συζήτηση προ ru*- 
ρησίας διατάξεως. Για το θέμα υγείας κ.λ.π. δεν είμαι 
σε θέση — μου εξήγησε 0 κ. Π  ρωθυπουργός—- ακόμη να απα
ντήσω. Ό ταν  θ α  καθορίσω την ημερομηνία, θ α  καθορίσω και 
το θέμα μεταξύ εκείνων που έχω υποσχεθεί στη Βουλή.

Αυτό είναι όλο το θέμα. Δε βλέπω, λοιπόν, γιατί και πού
η μεσολάβηση η δική μου έφερε καμία αλλοίωση στις μεταξύ 
σας συζητήσεις και συνεννοήσεις.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Δεν είπα αυτό.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γ άννης Ν. Αλευράς). Είπατε ότι μπορεί 
να γίνεται αμέσως, η συνεννόηση. Ό τ ι  δε χρειάζεται να είμαι 
ενδιάμεσος εγώ!

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Ό χ ι. είπα ότι θ α  ευχόμουν να μην χρειά

ζεται ο ενδιάμεσος και να είχα απέναντι μου τον κ. Πρόεδρο 
της Κυβερνήσεως, να τ ο  συζητούσαμε. Αυτό είπα.

Ό σον αφορά εσάς, είπ,α απλώς ότι πληροφορήσατε το Σ ώ 
μα — είχατε μείνει μ ’ αυτή' την εντύπωση—  ότι η Κυβέρνηση 
ήθελε σαν πρώτο θέμα συζήτησης την εξωτερική πολιτική. 
Ή ταν προφανές ότι είχατε κάνει λάθος.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). « Ί σ ω ς » , είπα, κύ
ριε Πρόεδρε.

Εν πάση περιπτώσει, 'από της πλευράς του 'Προεδρείου μέ
νω με την εντύπωση ότι ο  κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, αφού 
ελέγξει τις υποχρεώσεις του, θ α  καθορίσει μια ημέρά, δεν 
ξέρω  πότε θ α  είναι, για να γίνει συζήτηση προ ημερησίας 
διατάξεως. Ω ς προς το θέμα, θ α  είναι, επαναλαμβάνω, μεταξύ 
εκείνων τα οποία έχε: ανακοινώσει στη Βουλή. Είναι τόσο ξε 
καθαρισμένα τα  θέματα από της πλευράς τουλάχιστον του 
Προεδρείου, ώστε δε νομίζω ότι υπάρχει θέμα περαιτέρω 
συζητήσεως.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ Εσωτερικών έχετε το λόγο, για να 
τερματισθεί η συζήτηση.

Α ΓΑ Μ Ε Μ Ν Ω Ν  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Α Σ  (Υπ. Εσωτερικών 
και Δημόσιας Τ ά ξ η ς ) . Έ να  λεπτό θα  μιλήσω, κύριε Πρό
εδρε.

Νομίζω ότι ο κ. Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευ
σης θέλησε απλώς να δημιουργήσει εντυπώσεις για τις αύ- 
Υ;ανος εφημερίδες, γι’ αυτό και όπως είδατε προέβη σε χα
ρακτηρισμούς που θ α  έπρεπε τουλάχιστον να απόφύγει.

Πρώτον, δεν υπήρξαν ασαφείς και νεφελώδεις θέσεις της 
Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της Χ ώ ρας, ο οποίος α- 
νεκοίνωσε τη σύσταση των διακομματικών αυτών επιτροπών. 
Αυτό είναι το θέμα του κ. Π  ροέδρου τη ς Βουλής. Τ α  κόμματα 
θ α  υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις τους και αυτό βεβαίως 
γίνεται μέσα στο πλαίσιο που προβλέπει το σχετικό άρθρο του 
Κανονισμού της Βουλής.

Δεύτερον, όσον αφορά τις συζητήσεις εκτός ημερήσιας διά
ταξη ς, επανέρχεται ο κ. Μητσοτάκης και σήμερα, επαναλαμ
βάνοντας αυτά που και την άλλη φορά πρόβαλε. Ο  Π ρωθυ
πουργός της Χ ώ ρας ανακοίνωσε με δική του πρωτοβουλία ότι 
θ α  γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Και πρέπει να γίνει εδώ σαφές 
ότι η  πρωτοβουλία για τις συζητήσεις εκτός, ημερησίας'διάτα
ξη ς  ανήκει στην Κυβέρνηση και η πρακτική.-έχει δείξει αυτό 
*πο το παρέλθόν. Οσάκις έγινε· συζήτηση εκτός ημερήσιας 
διάταξης'έγινε με ποιαδήποσε πρόταση κ.λ.π. Ικ  μέρους τής 
Αντιπολίτευσης, αλλά εφόσον αυτό το αποφασίσει και το δε
χτεί η Κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός είπε πράγματι ότι μπορεί να πραγματο
ποιηθούν αυτές οι οχτώ συνεδριάσεις εκτός ημερήσιας διάτα
ξη ς . Ή δη  έχουν πραγματοποιηθεί οι ϊύο και συνεπώς απομέ
νουν οι υπόλοιπες. Α λλ ά  και ιαυτό είναι ενδεικτικό. Δεν έχει 
καμία σημασία αν είναι .οχτώ ή εφτά, ή αν ακόμα μπορούσαν 
να γίνουν και εννιά, εφόσον το επιβάλ.λο'.'ν τα θέματα και 
υπάρχει ή αντίστοιχη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.

Βεβαίως ακόυσα και περί Ιουνίου από τον κ. Μητσοτάκη. 
Δεν μπήκε τέτοιο θέμα, ούτε είπε κάτι τέτοιο ο Πρωθυπουρ
γός. ούτε υπάρχει νομίζω στα Πρακτικά οτι θεσαμε κανένα 
όριο. Η  περίοδος είναι για όλο το χρόνο και συνεπώς θα  πραγ
ματοποιηθούν οι εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήσε-ς που 
είπε ο Πρωθυπουργός και βεβαίως πιστεύω οτι μπορεί να 
φτάσουν στις οχτώ, αν πράγματι μας επαρκέσει ο. χρονος.

Για το θέμα της υγείας συζητήσαμε με τον κ. Αρχηγό 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και δεν συγκλονίζεται, κύ
ριε Πρόεδρε, ο ελληνικός Λ αός, ίσως, ελάχιστοι φίλοι του 
κ. Μητσοτάκη, οι οποίοι και τον παροίκινούν.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Παρακαλώ, μη 
μπαίνουμε στην ουσία. Π  αρακαλώ και σας.

Α ΓΑ Μ Ε Μ Ν Ω Ν  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Α Σ  (Υπ. Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τ ά ξ η ς ) . Δεν μπαίνω στην ουσία, κύριε 
Πρόεδρε, αλλά δεν μπορεί να λέει ο κ. Αρχηγός της Α ξιω 
ματικής Αντιπολίτευσης έτσι, σε μία παρένθεση, δήθεν, για
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τον Κανονισμό, ότι υπάρχουν χάλια στον τομέα της υγείας. 
Γ : ’ αυτό Ψα πάρει την απάντηση.. .

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Είπα την άποψή 
μου στον κ. Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. 
Πρέπει να την επαναλάβω και σε σας!

Α ΓΑ Μ Ε Μ Ν Ω Ν  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Α Σ  (Υπ. Εσωτερι
κών κα: Δημόσιας Τ ά ξ η ς ) . Δεν πρέπει να τα λέει, για να 
μην απαντήσουμε και μεις, κύριε Πρόεδρε.

Αν πράγματι βιάζεται και αν πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης 
ότι η υγεία έχει ανάγκη τόσο πολύ, δεν έχει να κάνει παρά 
αυτό που και την άλλη φορά πρότεινα, να φέρει η Νέα Δη
μοκρατία μία επερώτηση και μεις να παρακαλέσουμε το 
Προεδρείο — συμφωνούμε—  στο να γίνει η πρόταξη αυτής 
της επερώτησης, ώστε να πληροφορήσει, πράγματι, ο ελ
ληνικός Λ αός ότι η υγεία βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Ύ στερα από αυτά, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι, μάλλον, 
εκτεθειμένος μένει ο κ. Αρχηγός της Α ξιωματικής Αντι
πολίτευσης και για τη δήΨεν έλλειψη αξιοπιστίας την οποία 
επικαλέστηκε γιατί Ισως, αυτό ήψελε να προβάλει απόψε 
ο κ. Μητσοτάκης. Μόλις επιστρέψε: ο κ. Πρωθυπουργός, 
πιστεύω ότι σύντομα Ψα καΨοριστεί και η ημερομηνία για 
την εκτός ημερήσιας διατάξεως συζήτηση για το Ψέμα, για 
το οποίο ο κ. Πρωθυπουργός Ψα έχει την πρωτοβουλία να 
προτείνει.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Π αρακαλώ, μη 
γίνεται διάλογος σε βάρος της κανονικής συζητήσεως!

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο Πρόεδρος 
της Κυ&ερνήσεως είχε την πρωτοβουλία να γίνουν αυτές οι 
συζητήσεις. Το ερώτημα είναι, το έλεγε στα σοβαρά; Και 
Ψάλουμε να το δούμε υλοποιούμενο.

(θόρυβος από την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ).

Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Πρωθυπουργός μίλησε σαφώς για 
την παρούσα Σύνοδο κ<α: ανέφερε ορισμένες συζητήσεις που 
Ψα γίνουν προ της λ ή ξεω ς  της παρούσης Συνόδου. Επιση
μαίνω ότι πάει να τελειώσει ο δεύτερος μήνας από τότε και 
δεν έχει γίνει καμία συζήτηση, κύριε Υπουργέ. 'Οχι δύο που 
είπατε, καμιά.

Δε Ψέλω να σας πω — έχω μπροστά μ«« τα Π ρακτι
κά—  κύριε Πρόεδρε, ότι σεις «είχατε μείνει με την εντύ
πωση» ότι το πρώτο Ψέμα που Ψα συζητηψεί Ψα είναι η 
εξωτερική πολιτική.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Είπα, μένω με την 
εντύπωση.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΊΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Ό ταν  σεις μένετε με την εντύπωση, 
Ψα πει ότι και εμείς μπορούμε να έχουμε την ίδια εντύπωση 
και το ίδιο αίτημα. Τ ο  ερώτημα που ευΨέως Ψέτω είναι, η 
Αντιπολίτευση στον προσδιορισμό των Ψεμάτων δεν παίζει 
κανένα ρόλο; θ α  συζητούμε για πράγματα που δεν είναι 
καυτά, που δεν είναι επίκαιρα; Υπάρχει άνψ,ρωπος στην Ελ
λάδα σήμερα ο οποίος να αμφισβητεί ότι αυτά τα δύο Ψέματα 
που προβάλει η Νέα Δημοκρατία είναι τα πιο καυτά σημε
ρινά Ψέματα; Διαβάστε τον Τύπο, να δείτε.

Κ ατά συνέπεια, κύριιε Πρόεδρε, εμείς δεν πάμε να δη
μιουργήσουμε εντυπώσεις, Ψάλουμε απλώς να πειστούμε ότι 
υπάρχει σοβαρή πρόΨεση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα 
περιμένουμε να γυρίσει πίσω ο κ. ΠιρωΨυπουργάς — ελπί
ζω  να μην βραδύνει πολύ—  και να έχουμε μία απάντηση για 
να ξεκαΨαρίσει το Ψέμα. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει 
Ψέμα αξιοπιστίας της κυβερνήσεως που, άλλωστε, δεν 
έχει πασά έμπρακτα να αποδείξει ότι αυτά που λέει τα πράτ
τει κιόλας.

Α ΓΑ Μ Ε Μ Ν Ω Ν  Κ Ο Υ ΤΣΟ ΓΙΩ Ρ ΓΙΑ Σ (Υ π . Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τ ά ξ η ς ) . Κύριε Πρόεδρε, μία λ έξη  μόνο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Μ α, δε Ψα επι
τρέψω άλλοτε σε κανένα να κάνει αυτή τη συζήτηση, γιατί 
έτσι ν.ατα'ττ-.έοεται η κοειχία και ν? τάξη .

Α ΓΑ Μ Ε Μ Ν Ω Ν  Κ Ο Υ Τ Σ Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Α Σ  (Υπ. Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τ ά ξ η ς ) . Είνα· γεγονός,, κύριε Πρόεδρε, 
αλλά είδατε ότι ο επίλογος του Αρχηγού της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης παρά τις δ·ευκρινήτεις τις οποίες σεις δώ
σατε και παρά την απάντηση την οποία εγώ έδωσα, κατά- 
ληξε πάλι στην αξιοπιστία της Κυβέρνησης. Δεν υπάρνει 
τέτοιο Ψέμα, γιατί μόλις επιστρεψει ο κ. Πρωψυπουργός 
Ψα βρεΨεί η ημερομηνία, όπως εξήγησα, για να πούμε ποΌ 
Ψα είναι το Ψέμα.

Όσον αφορά την πρωτοβουλία, είναι στην Κυβέονηση και 
δεν μπορεί να επανέρχεται ο κ. Μητσοτάκης, γιατί πρέπει 
να ΨυμηΨεί τι γινόταν στο παρελΨόν.



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Ζ ' — 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986 »765

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Αλευράς). Εισερχόμαστε στην 
ημερήσια διάταξη

ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συ
νόλου του σχεδίου νόμου, αρμοδιότητες Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας «για τήν κύρωση της από 18 Οκτωβρίου 19*85 
Π ρ ά ξη ς  Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δη
μοκρατίας «Μ έτρα προστασίας της εθνικής οικονομίας».

Ο κ. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας έχει το λόγο.

‘Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υ π. Εθνικής Οκονομίας).. Κύ
ριε Πρόεδρε, το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να συζητη
θεί στη Βουλή έχει επείγοντα χαρακτήρα. Αφορά τις συμ
βάσεις εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις χιλιάδων εργαζο
μένων κα· δεν πρέπει να υπάρχει ασάφεια. Πσέπει να εκκα
θαριστούν οι εκκρεμότητες για να τακτοποιηθούν όλα τα 
σχετικά θέματα. Γ ι ’ αυτό και εισηγούμαι, κύρ’ε Ποόεϊρε. 
να αποφασίσει η Βουλή ότι η συζήτησή του θα  διάρκεσε· το 
πολύ 3 συνεδριάσεις. Αν βεβαίως η Βουλή κοίνε> ότι μπο
ρεί να πέρα ¡ωθεί η συζήτηση νωρίτερα, δεν υπάρχει αντίρ- 
ρηρη.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Αλευράς). Δυο άοθρα είναι.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υΐπ. Εθνικής Ο ’κονομ'ας). Ό σον 
αφορά τη διάρκεια της συζήτησης, θ α  ήθελα να προσθέσω 
το εξής.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα υπάρχει μ>α προθεσμία συζή
τησης αυτού του νομοσχεδίου. Η  προθεσμία αυτό λήγει αυ
τές τις μεοες. Επιβάλλεται και εκ του λΑν$υ τούτου η γοή- 
γορη συζήτησή του. 'Α λλωστε το νου,οσνέδ-ιο εγει δύο άοθοα 
μόνο και πιστεύω ότ· οι 3 συνεδριάσε'ς πα'ένουν αρκετό -/«ό
νο ■/'* τ·ο ''"ΐζήτνττη όλων των σχετικών πλευσών του νομο
σχεδίου. Ευχαριστώ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Ορίστε,, κύριε Κα- 
νελλόπουλε, έχετε το λόγο.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . Κύριε Π ρόε
δρε, η Αξιωματική Αντιπολίτευση τουλάχιστον κινείται τον 
έπειγοντα χαρακτήρα κα· την πρόταση της Κυβερνήσεως να 
συζητηθεί σ» 3 συνεδριάσεις.

Είναι γνωστό ότι η  πρόταση αυτή από μακό ου χρόνου εκ- 
κρεμει κα· θα  μπορούσε να έχει έσθει πολύ ν.··νοιτ·ο<α εδώ.

Δεύτερον, υπάρχει ακόμη ένα χρονικό περιθώριο, αν δεν κά
νω λάθος, ότι αυτές τις μέρες, όπως αόριστα είπε ο κ. Υ 
πουργός. αλλά μέχρι τ ις  ¿ 5  Φεβρουάριου.

Τ*ί-ον. το θέμα είναι τόσο καίριο και τόσο μεγάλο, ώστε 
δεν είνα· δυνατόν κύριε Πρόεδρε, να δ εν θ Ά .«  »,-> -*α»τ\·/·Λ,μ 
η συζήτηση σε 3 μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι έ ξω  αχό την 
Αίθουσα αυτή, την ώρα τούτη, είναι συγκεντρωμένοι πάρα πολ
λοί ενδιαφερόμενοι από όλες τις τάζεις, παοκβ'κίνου να δουν 
πόκα θ α  είναι η απόφαση; της Βουλής .νομίζω ότι χαρακτήρι
ζε ' τη σοβαρότητα του νοώοθετήματος.

Δεν είνα· δυνατόν, λοιπόν, να δε-Λΐ'-θιε να συζητηθεί ω ς 
επείγον το νομοσχέδιο σε 3 συνεδριάσεις.

Πέρα, όμως, αυτού κύριε Πεόεδοε. τ  αΚιω·ι.αΐΊκή Αντιπο
λίτευση επιθυμεί να ποοτανθεί της /τυζ'Λ’-λτεως η συνταγμα
τικότητα ή ατ. των δύο νομοθετικών προτάσεων.

Σύμφωνα με το .άρθρο 80, παρ. 2. τ-υ Κανονσι/.ού ττ·ς Βου 
"  π~λ'ν4 να σποεανθει η Β ο Ό ό επί που βάν είναι

ή δεν είναι συνταγματικές οι πράξεις, τόσο από ουσιαστική, 
όσο και από τυπική άποψη.

Κατά τη δική μας την άποψη, ,κύοιε Π οόεδ-ε. ποώτον, 
υπάρχει μ·α αντισυνταγματ κότητα ανα^οό-ιενη στο άβθοο 44 
παο. 1 του Συντάγματος. Τ ο  άοθαο 44. παο.1 Συν-/-<- 
ματος. ορίζει πέραν των άλλων τα οποία δεν συντρέχουν, αλλά 
τουλάγιστον ττν ανάγκη η οποία ποέπ'· να είναι α -Ά βλε-rr, 
Και τίθετα* το εοώτηρα σε όλους ·ε*ώ ΤΤ ο·Λ- — A /·.<*» *·>- 
νατόν να δεχθεί, κύριε Πρόεδρε, ότι πρόκειται περί απροβλέ
πτου ανάγκης.

Αν η Κυβέρνηση δέχεται να θεωρείται ότι δεν εγνώριζε 
την κατάσταση της οικονομίας ω ς  την εποχή εκείνη και ξα 
φνικά, .αιφνιδιαστικά, απότομα εμφανίστηκε αυτή η εξέλιξη , 
τότε ίσως θα  είναι η χειρότερη επιλογή που θ α  μπορούσε να 
κάνει για τον εαυτό της.

Εμείς πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση εγνώριζε την κατάστα
ση και πιστεύουμε ότι μας το ανακοίνωσε. Ή δη  στηιν ομιλία 
της Θεσσαλονίκης μας είπε πολλά και σαφή πράγματα για 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν και για την κατάσταση που υπάρ
χει. Και φυσικά είχε υπόψη του ο κ . Πρωθυπουργός κα: όλες 
τις εκθέσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και όλες 
τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν υπάρ
χει, λοιπόν, θέμα (απροβλέπτου.

Υπάρχει ‘βέβαια ένα ερώτημα. Το απρόβλεπτο ελέγχεται; 
Και από ποιόν; Ε δώ θ α  υπάρξουν ίσως δαφωνίες. Και θ »  
υπάρξει η άποψη ότι το θέμα είναι πολιτικό. Αν είναι πολιτι 
κό, ας «ποφανθεί η Βουλή. Α λλά  σύμφωνα πλέον με τις σύγ
χρονες κρατούσες αντιλήψεις, όλη η πράξη κύριε Πρόεδρε, 
είναι διάταγμα. 'Εχε« τον χαρακτήρα· κανονιστικού διατάγμα
τος. Χαρακτηρίζεται από την προέλευσή του.

Κ ατά  συνέπεια, υπόκειται στον έλεγχο του Συμβουλίου ‘της 
Επικράτειας. Θ α  μου πουν ίσως ότι κάποιο Εφετείο αποφάνθη- 
κε για κάτι τέτοιο. Π ρώτον, δεν είνα όλες οι, απόψεις που 
υποστηρίζω ,στσν έλεγχο του Εφεπείου. Δεύτερον, το Εφετείο 
είναι ένα δικαστήριο. Δεν μπορεί ποτέ, επί τη  βάσει αυτού, να 
κρίνουμε αν μια απόφαση δεν καταστεί αμετάλκητη, αν δηλαδή 
δεν φθάσει στο Συμβούλιο της Επικράτειας, ή στον Ά ρειο  Πά
γο. Και τρίτον, όπως και το Εφετείο λέει, επιμένω και εγώ, 
το θέμα είναι πολιτικό. Επομένως, μπορεί και η Βουλή να 
αποφασίσει.

Υπάρχει μία δεύτερη ένσταση αντισυνταγιχατ κότητας. κύριε 
Π  ρόεδρε. Η ένσταση αυτή αφορά την παράβαση ταυ άρθρου 25 
του Συντάγματος, περί καταχρήσεως δικαιώματος. Είναι γνω
στό ότι η έννοια της καταχρήσεως δικαιώματος, δεν εφαρμό
ζεται .μόνα για το άτομο ,αλλά κα· για την πολιτεία και για 
to  κράτος και για την κυβέρνηση και αφορά και τψ  διακριτική 
εξουσία και τα όρια της διακρητκής εξουσίας της κυβερνήσεως. 
Από την άποψη ιαυτή, δεν υπάρχε· μόνο νο·ιολογία. Υπάρχει 
κ«ι σαφής νομοθετική ρύθμιση συνταγματικού χαρακτήρα και 
είναι το άρθρο 17 τη ς Ευρωπαϊκής Σύμβάσεως των δικαιω
μάτων του ανθρώπου του I960  που έχε· ισχύ εσωτερικού δι
καίου, σύμφωνα με 'το νομοθετ'κό διάταγμα 53 /7 4 .

Αυτό λοιπόν σημαίνει, ότι εμείς υποστηρίζουμε ότι κατα
χρηστικά η Κυβέρνηση έκανε αυτό που έκανε όσον α φ ορ ά .. . .

(Σ το  σημείο αυτό, ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος της 
λ ή ξεω ς  του χρόνου ομιλίας του κ. βουλευτού).

Θ α τελειώσω σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Αναπτύσσω λό
γους αντισυνταγματικότητας.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Μ α, με συγχω- 
ρείτε. Πέντε λεπτά λέει ο Κανονισμός.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Ά Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, 
πρώτον δεν φταίω εγώ αν οι αντισυνταγματικύτητες είναι 
πολλές. Δεύτερον, μου χρεώσατε ένα μεγάλο χρονικό διάστη
μα, το οποίο αναλώθηκε στο να απαντήσω επί άλλου θέμα
τος. Π αρακαλώ να αφαιρεθεί.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Είναι δύο θέυ.ατα μαζί.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . Και εάν διαθέ
σετε πέραν αυτού του διλέπτου που έχασα και ένα λεπτό επι
πλέον δεν χάθηκε ο κόσμος.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Ορίστε, από την 
αρχή δύο λεπτά.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . Μιλώ, κύριε 
Πρόεδρε, επί της δευτέρας ενστάσεως, ότι υπάρχει κατά
χρηση δικαιώματος από της πλευράς της διοικήσεως και αυ
τό πλέον ελέγχεται και είναι θεσπισμένο.

Σ ε  τι συνίσταται η κατάχρηση. Είναι αυτονόητο, κύριε 
Πρόεδρε, σε τι συνίσταται. Στο γεγονός ότι η Βουλή λει
τουργούσε, η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα^ όπως τώρα κά
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νει την πρόταση να ψηφισθεί σε τρεις μέρες, να το κάνει 
τότε και να το φέρει προς συζήτηση. Είχε ακόμα και τη δυ
νατότητα, του κατεπείγοντος, σε 6 ώρες να τελειώσει το 
θέμα, λειτουργούσης της Βουλής, η οποία και θ α  απεφαί- 
νετο. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, η Κυβέρνηση κάνοντας κα
κή χρήση της διακριτικής εξουσίας, θέλησε να αποφύγε: 
τότε το διάλογο, θέλησε να αποφύγει. τότε τη συζητηση επί 
τοό θέματος,'διότι οι συνθήκες δεν ήταν τέτοιες,-ώστε να 
ευνοούσαν τον τρόπο της συζητήσεως που εκείνη θ α  επιθυ
μούσε.

Υποστηρίζω ακόμη, κύριε Π,ρόεδρε, ότι είναι αντίθετο και 
προς το άρθρο 23 παράγραφος 1 και 23 παράγραφος 2 του 
Συντάγματος, δηλαδή είναι εναντίον του δικαιώματος της 
απεργίας. Από τη στιγμή κατά την οποία απαγορεύεται κά
θε αύξηση, απαγορεύεται αυτονόητα, ή ματαιώνεται αυτο
νόητα κάθε δυνατότητα απεργίας για τέτοιο οικονομικό αί
τημα. Και ναι μεν υπάρχει μια δυνατότητα να εμποδίσει κα>- 
νείς την απεργία, αλλά το ορίζει ρητά το Σύνταγμα σε 
ποιες περιπτώσεις, προκειμένου μεν .περί των δημοσίων υ
παλλήλων, των υπαλλήλων άλλων οργανισμών, υπάρχουν 
ορισμένοι περιορισμοί, προκειμένου περί των λοιπών εργαζο
μένων, δεν υπάρχει καμμία παρά μόνο η επίταξη εργασίας 
που προβλέπεται για θεομηνίες ή για την υγεία ή για κά
ποιο άλλο λόγο, νομίζω σχετιζόμενο με την εθνική άμυνα. Δεν 
υπάρχει λοιπόν και εδώ η δικαιολογία γι’ αυτό. Υποστηρί
ζουμε ότι. είναι αντισυνταγματική η νομοθετική αυτή πρά
ξη , εξαιτίας του ότι αντιτίθετα.' στα άρθρα π.ερ(· σννδ’κα- 
λιστικών ελευθεριών και περί του δικαιώματος τη ; »πε:-
γί*ς.

Και το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Στη 
συντακτική πράξη προβλέπεται μία αναδρομικότητα εφαρ
μογής που έγινε και απόπειρα να επιβληθεί στους εργαζόμε
νους. Δηλαδή, ενώ η συντακτική πράξη λέει, όταν συνομο- 
λογείται μία συλλογική σύμβαση, ή όταν καταβάλλεται, ,πορ- 
φανώς εξαιτίας αυτής της συλλογικής συμβάσεως,, κάθε 
αύξηση, απαγορεύεται, αν η συνομολόγηση έγινε προ της 
πράξεως δηλαδή προ της εκδόσεως της πράξεως στις 18.
10.1985.

Κ ατά  συνέπεια για συλλογικές συμβάσεις που είχαν γί
νει πριν από την 18.10.85 δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν 
απαγορεύσεις. Ά λ λ ο  το θέμα της ουσίας για το οποίο θα 
συζητήσουμε. Και δεν επιτρέπεται σε καμμία περίπτωση μ 
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να έχουν αναδρομική ι- 
σχό. ■ . ,

■Γι’ αυτούς τους 4 λόγους, κύριε Πρόεδρε, προτείνουμε η 
Βουλή να συζητήσει, να αποφανθεί επί του θέματος της .α
ντισυνταγματικότητες πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση ρης 
ουσίας. . (

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Ν έας Δημοκρα
τίας).'

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε. - το λόγο.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς), θ ' κ. Φλώράκης. 

ευχαρίστως. Γιατί μόνον ο λέγων και · ο αντιλόγων λέγει ο 
Κανονισμός. Έ ν α ς  υποστηρίζει και ένας διαφωνεί.

Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Σ  Φ Λ Ω Ρ Α Κ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, δεν μας 
βρίσκει σύμφωνους η πρόταση του κ. Υπουργού για να ακο
λουθηθεί η διαδικασία του επείγοντος στα νομοσχέδια για τα 
οποία γίνεται λόγος. Και πρώτα γιατί ήδη το περιεχόμενο 
αυτών των νομοσχεδίων εφαρμόζεται εδώ και 2 μήνες. Οι 
εργαζόμενοι το δοκιμάζουν ήδη στο πετσί τούς και είναι και 
συγκεντρωμένοι απέζω  . . .

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Ζ ΙΓ Δ Η Σ . Δεν έφθασαν ακόμη.
Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Σ  Φ Λ Ω Ρ Α Κ Η Σ . Θα φτάσουν.
Δεύτερο έχουμε όλο το χρόνο μέχρι στις 25 του Φλεβά

ρη να συζητηθούν. Κανονικά.
Τρίτο, το βασικότερο, πρέπει να δοθεί όλη η δυνατότητά 

στο Κοινοβούλιο να συζητήσει τα νομοσχέδια αυτά από ίλες 
τις μεριές, διότι πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα.

Γιαυτό, εμείς δεν συμφωνούμε να ακολουθήσει τη διαδικα
σία του επείγοντος.

Ό σον αφόρα για την αντισυνταγματικότητα, και κατά την 
δική μας εκτίμηση υπάρχει τέτοιο πρόβλημα αντισυνταγμα
τικότητας.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Ερωτάται η Βου
λή, να αποφανθεί, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2, το οποίο 
προμνημόνευσε και ο αξιότιμος κ. Κοινοβουλευτικός Εκπρό
σωπος της Ν έας Δημοκρατίας, υπάρχει αντισυνταγματικό-
της ή όχι ;

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο  Π  Ο Υ Λ 0 Σ . Υποβάλλεται
πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας.

(Θόρυβος— φωνές)
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Π αρακαλώ! Θα 

ακολουθηθεί πλήρως η διαδικασία.
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ . Κύριε Πρόεδρε
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Π αρακαλώ! Για

τί επεμβαίνετε ; Θεωρείτε ανικάνους τους συναδέλφους σας. 
οι οποίοι σας εκπροσωπούν;

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Κ Α Λ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ. Ο καθένας έχει τη 
-γνώμη του. κύριε Πρόεδρε. Είμαστε ζωντανά κύτταρα του 
Ελληνικού Λαού.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Είσαστε ζωντανά 
κύτταρα, αλλά έχετε και ζωντανούς εκπροσώπους! (Γέλω
τες ).

Υπεβλήθη πρόταση ονομαστικής ψηφοφορίας υπογραφομένη 
από τον προβλεπόμενο από τον Κανονισμό αριθμό βουλευτών 
για να αποφανθεί η Βουλή περί της συνταγματικότητος της 
συζητουμένη.ς πράξεως' νομοθετικού περιεχομένου, η οποία 
έχει ω ς  ε ξή ς :

Αθήνα. 3 Φεβρουάριου 1986
II ρος
τον κύριον Π ρόεδρον 
της Βουλής των Ελλήνων

Ο: κάτωθι υπογεγραμμένοι Βουλευτάί. παρακαλούμεν 
όπιος αποφανθεί η Βουλή δια ονομαστικής ψηφοφορίας επί 
της συνταγματικότητας της συζητουμένης πράξεως νομοθε
τικού περιεχομένου.

Οι αιτούντες Βουλευτάί

1 ) Α. Κάνελλόπουλος, 2 ) Α. Παυλίδης, 3) Σ . Δήμας, 4) 
Γ. ΙΙαναγιωτόπουλος. 5 ) I. Σταθόπουλος, 6) Α. Ζαρχάς. 
7) I. Βαγιάτης, 8 ) X . Καρατζάς, ξ )  Ε. Παπαδημητρίου, 
10) Δ . Μπουλούκος, I I )  Π . Σαολής, 12) Δ . Σιούφας, 
13) Μ. Έ βερτ, 14) Γ. Σουφλιάς. 15) Σ . Κούβελας, 16)
I. Παλάόοκρασσάς. Î7 ) Α. Δερβέναγας, 18) Α. Ανδρια- 
νόπουλος. 19 Β. Ινοντογιαννόπουλός. 20) Α. Τσαλδάρης. 
21 ) ίΐ.' Βεζδρεβάνής. 22) Θ. Γεωργιάδης. 23) Β, Πολύ
δωρας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Αρχηγός τη; 
Νέας Δημοκρατίας). Κύριε Πρόεδρε, δεν θα  απαντήσει η 
Κυβέονηση ;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης X . Αλευράς). Με συγχωρείτε. 
Ετέθη θέμα  ψηφοφορίας. Εφόσον αρχίζει η ψηφοφορία., δεν 
έχει το δικαίίωαα κανείς να ομιλήσει. '

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Ν έας' Δημοκρατίας). Εγώ την έκπληξή μου εκφράζω. Ό ,τ ι  
θέλε: η πλειοψηφέα κάνει!

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Ό χ ι, κύριε Π ρό
εδρε. Ό χ ι  ό,τι θέλει η πλειοψηφία! Ό ταν  αρχίζει η ψηφο
φορία δεν επιτρέπεται καμία συζήτηση. Δεν κάνουμε ό,τι θέ
λουμε, κύριε Πρόεδρε. Κάνουμε ό,τι υπαγορεύει ο Κανονι
σμός και μόνον αυτός!

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ  (Αρχηγός της 
Χ έας Δημοκρατίας). Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, κάνουμε μία 
πρόταση, που την εισάγετε σε ψηφοφορία, χωρίς να απαντήσει 
η Κυβέρνηση. Εκφράζω την έκπληξή μου. Η Κυβέρνηση δεν 
ζήτησε ή δεν της δώσατε το λόγο; Τι από τα δύο;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Κύριε Πρόεδρε, 
ετέθη ένα θέμα και υπεβλήθη αίτηση ονομαστικής ψηφοφο-
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ρίας. Αυτό σημαίνει, ότι αρχίζει η ψηφοφορία και ο Κανονι
σμός αναγορεύει ρητά την διεξαγωγή συζητήσεως μετά την 
έναρξη ψησοφορίας. Έ τσι και μόνον έχει το ζήτημα.

Π αρακαλώ να προσέλθουν επί τΟυ κατάλογον ο κ. Δημη- 
τρακόπουλος, από το Π Α .ΣΟ Κ  και ο κ. Παπαδημητρίου, α-ο 
τη Νέα Δημοκρατία.

Θέλετε να γίνει η ψηφοφορία μόνο για την αντισυνταγμα
τικότητα;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ ΗΤΣΟΤΑ^ΚΗΣ (Αρχηγός της 
Ν έας Δημοκρατίας). Ναι, μόνο για την αντισυνταγματικό
τητα.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Αν, κύριε Π ρόε
δρε, γίνει δεκτή η ένσταση, πράγμα, που δεν φαίνεται πιθανό, 
τότε βεβαίως δεν υπάρχει αντικείμενο συζητήσεως επί του 
επείγοντος ή κατεπείγοντος.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Αλευράς). Η σχετική συζή- 
ττση έκλεισε.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Κ Α Λ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ . Τι θα  ψηφίσουν; Οι 
βουλευτές δε ξέρουν.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Κύριε Καλογιάν- 
νη, ξέρετε με τί συμπάθεια σας ακούω. 'Οχι πάντοτε, όμως...

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Κ  Α Λ Ο ΓΙ Α Ν Ν Η Σ . Οι βουλευτές του 
ΙΙΑ Σ Ο Κ . δε ξέρουν, τι θα  ψηφίσουν.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). 'Οχι, πάντοτε, ε
παναλαμβάνω, γιατί γίνεσθε ταραξίας ύστερα!

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . Εννοούσε το ε- 
ξ ή ς :  Ό χ ι να δώσετε οδηγίες τι θ α  ψηφίσουν, αλλά να εξη 
γήσετε τι σημαίνει ςο ναι ή το όχι. Πρέπει εκ του Κανονι
σμού να εξηγήσετε, τι σημαίνει το ναι ή το όχι.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Νομίζω ότι αντι
λαμβάνομαι και συνεννοούμαι, με τον κ. Καλογιάννη, εύκολα!

Το ερώτημα, που τίθεται, είναι το ε ξή ς : Οι δεχόμενοι την 
αντισυνταγματικότητα λέγουν ναι και οι μη δεχόμενοι την 
αντισυνταγματικότητα λέγουν όχι.

Π αρακαλώ να αρχίσετε την ανάγνωση του καταλόγου.

(Ψ Η Φ ΟΦ ΟΡΙΑ)

(Κ ατά την εκφώνηση του ονόματος του κ. Ψαρσυδάκη, ο 
κ. Ψαοουδάκησ απαντά ναι).

Π Ο Λ Λ Ο Ι Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ  ( από την Πτέρυγα του Π Α - 
Σ Ό Κ ). Ό χ ι , όχι.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν  Αλευράς). Δέχεσθε την αντι- 
συντανματικοτητα; Οι μη δεχόμενοι την αντισυνταγματικό
τητα λέγουν οχι.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Ψ Α Ρ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδοε. πι
στεύω, πράγματι ότι δεν είναι συνταγματικό το νοαοσχέδιο 
αυτό.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Ν έας Δημοκρα
τ ία ν ).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  ^Γιάννης Ν . Α λευράς). Μάλιστα.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  Κ ατά την ψηφο-
φο'ία  δε γΕεται συζήτηση

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Τ'άννης Ν . Αλευοάσ). Ή θ ελ α  να ζητή
σω μία διευκρώ'ση. Κα: όντως διευκο^νσε ο κ Ψαοουδάκης.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Κ Α Λ Ο Π Α Ν Ν Η Σ . Βλέπετε, ότι δικαι- 
ώ ν α α ι, κύριε Π ρόεδρε; Δεν ξέρουν τι ψηφίζουν οι Βουλευ
τές!

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν . Α λευράς). Π αρακαλώ, τα 
λάθη διορθώνονται αμέσως.

Επαναλαμβάνω για να μη γίνει σύγχυση.
Ετέθη από μέρους της Α ξιωματικής Αντιπολίτευσης πρό

ταση αντισυνταγματικότητας της πιράξεως νομοθετικού πε
ριεχομένου και είπα: Οι αποδεχόμενοι την αντισυνταγματικό
τητα της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου απαντούν «Ν Α Ι» 
και οι μη αποδεχόμενοι την αντισυνταγματικότητα απαντούν
«Ο Χ Ι».
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Είναι σαφές νομίζω.
(Συνεχίζεται η ψηφοφορία).
(Μ Ε Τ Α  Τ Η  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω ΣΗ  Τ Ο Υ  Κ Α Τ Α 

Λ Ο Γ Ο Υ )

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Υπάρχει κανείς 
που δεν άκουσε το όνομά του; Ο  κ. Τζαννετάκης και ο κ. Κρ 

κος.
(Ψηφίζουν ο κ. Τζαννετάκης και ο κ. Κ ρίκος).

Κηρύσσεται περαιομ,ένη η διεξαχθείσα; ψηφοφορία. Καί 
αρχίζει η καταμέτρηση των ψήφων.

(Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Ψ ΗΦΟΦΟΡΙΑ)

Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω νο απο
τέλεσμα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, πού έγινε,i επί' της 
προτασεως της αντισυνταγματικότήτος της Π ρ ά ξεω ς  Νο
μοθετικού Περιεχομένου, εψήφισαν 202 συνάδελφοι. Υπέρ 
της συνταγματικότητας εψήφισαν 123 και 79 υπέρ της αντι
συνταγματικότητας, σύμφωνα με το πιο κάτω πρωτόκολλο ο-
νομαστικής ψηφοφορίας:

Ψαρουδάκης Νικόλαος Ν
Παπανδρέου Βασιλική Ο
Μερκούρη (Μελίνα) Αμαλία - Μοιρία Ο
Μαρκόπουλος Χρηστός Ο
Βασιλειάδης Ιωάννης Ν
Στρατήγης Ευστράτιος Ν
Αλευράς Ιωάννης Ο
Κακλαμανάκη —  Ρήγου Σταυρούλα Ο
Κατσιφάρας Γεώργιος Ο
Πεπονής Αναστάσιος Ο
Κουλουμχής Ευάγγελος Ο
Μπουρδάρα Καλλιόπη Ο
Έ βερ τ  Μιλτιάδης Ν
Τζαννετάκης Τζαννής Ν
Μπενάκη —  Ψαρούδα Ά ννα  Ν
Μπουλούκος Διονύσιος Ν
Μάνος Στέφανος Ν
Σταθόπουλος Βάϊος Ν
Φαράκος Γρηγόριος Ν
Δρεττάκης Εμμανουήλ Ν
Ζίγδης Ιωάννης Ο
Κακλαμάνης Απόστολος Ο
Ακρίτα Σύλβα —  Καίτη Ο
Γιαννόπουλος Ευάγγελος Ο
Κουλούρης Κ ;μων Ο
Π  απαϊωάννου Μιλτιάδης Ο
Κατρίβάνος Η λίας Ο
Μπαντουδάς Κ ω ν/νος Ο
Λαμπράκη Ειρήνη Ο
Παγορόπουλος Δημήτριος Ο
Χαραλάμπους Ιωάννης Ο
Π εσμαζόγλου Ιωάννης Ν
Βρεττάκος Δημήτριος Ν
Τσαλδάρης Αθανάσιος Ν
Π  απαρρηγόχουλος Κ ω ν/νος Ν
Κρίκος Αθανάσιος Ν
Πολύδωρας Βύρων Ν
Φλωράκης Χαρίλαος Ν
Κάππος Κ ω ν/νος Ν
Παναγούλης Ευστάθιος Ν
Δαμανάκη Μαρία Ν
Μαυροδόγλου Διαμαντής Ν
Κύρκος Λεωνίδας Ν
Παπαδημητρίου Γεώργιος Ο
Μπασαγιάννης Χρηστός Ο
Σερπάνος Γεώργιος Ο
Δημητρακόπουλος Αθανάσιος Ο
Κουτσομπίνας Θωμάς Ο
φωτόπουλος Χρηστός Ν
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Κοικσογιάννης Ιωάννης 
Μουτζουρίδης Γεώργιος 
Σεχιώνης Αναστάσιος 
Δασκαλάκης Γεώργιος 
Μ αντζώρης Βασίλειος 
Τσοδόλας Δημήτριος 
Λιαροκάπης Αλέξανδρος 
Π απαδημητρίου Ελευθέριος 
Γ ιώτας Ευστάθιος 
Π άγκαλος Θεόδωρος 
Π απαηλίας Η λίας 
Β άόη ς Μιχαήλ 
Φράγκος Δημήτριος 
Κατσιγιάννης Χρηστός 
Παπαγιάννης Μιχαήλ 
Καυτσόγιωργας Αγαμέμνων 
Καπαυράλος Γεώργιος 
Σολωμός Γρηγάριος 
Σαλαμαλίκης Π αναγιώτης 
Στεφανόπουλος Κ ων/νος 
Μαλεδίτης Η λίας 
Κατσιμπάρδης Γεώργιος 
Καλογηροο Γεώργιος 
Τσιπλάκος Αριστείδης 
Βουρδβυμπάς Γεώργιος 
Κωνσταντινίιδης Ιωάννης 
Κρικέλης Αναστάσιος 
.Κωνσταντίνου Φλώρος 
Δαμιανός Θεόδωρος 
Ζερβές Κλεάνθης 
Σφυριού Κοσμάς 
Παυλίδης Αριστοτέλης 
Αντωνακούδης Γεώργιος 
Κεδίκογλου Βασίλειος 
Στεφανίδης Μιχαήλ 
Σαπουντζής Δημήτριος 
Σπανός Ιωάννης 
Β λ α χ ία ν  άσης Αγγελής 
Τσιγαρίδας Κ ων/νος 
Μαροόδας Δημήτριος 
Μ ατράγκας Ηρακλής 
Γεωργακόπαυλος Δημήτριος 
Κανελλόπουλος Αθανάσιος 
Κοντογιαννόποολος Βασίλειος 
Γιχόνογλου Μόσχος 
Π  απαστεφανάχης Εμμανουήλ 
Ασλάνης Κ ω ν/νος 
Παπαΐδονιχοιλάχης Ιωάννης 
Κι«τριωτάχη Μαρία
Δαριβιανάχης Αλέξανδρος 
Κολιούσης Αχιλλεός 
Βεζδρεδάνης Η λίας 
Τσσχατζόπουλος Απόστ.— Αόαν. 
Αχριτίδης Νικόλαος 
Καστανίδης Χαράλαμπος 
ΑΦανασόπουλας Νικόλαος 
Ντεγιάννης Ιωάννης 
Μητσοτάκης Κ ω ν/νος 
Κοόδελας Σωτήριος 
Σαχίνης Δηαήτριος 
Αμανατίδης Κ ω ν/νος 
;Καρράς Αναστάσιος 
ΓλαδΕνας Ιωάννης 
Τζιτζικώστας Γεώργιος 
Μ ωραίτης Γεώργιος 
Λούλης Θεμιστοκλής 
Γκλινάδος Γ'λευόέριος 
Γεωργιάδης Θεόδωρος

0 Καλογιάννης Ελευθέριος Ν
Ν Παπαδόπουλος Η λίας 0
0 Τσαχλίδης Ιωάννης 0
0 Π  αναγιωτάπουλας Γεώργιος Ν
Ν Κατσάρος Π αναγιώτης Ο
0 Ταλιαδοόρος Αθανάσιος Ν
Ο Σ  ιού φας Δημήτριος Ν
Ν Πετσάλνικος Φίλιππος 0
0 Καλούδης Σπυρίδων Ο
Ο Μαρινίδης Σταύρος 0
0 Πιαπαδόπαυλός Δημοσθένης 0
0 Δαδιδόπουλος Γεώργιος 0
Ν Νάτσινας Μάρκος 0
Ν ,Κυρατσούς Μερκούρης 0
Ν Βαγιάτης Ιωάννης Ν
0 Ριζδγιαννης (Ν ^ λ α ο ς 0
α Δήμας Σταύρος Ν
ο Λεβογιάννης Νικόλαος 0
0 Παλαιοκρασσάς Ιωάννης Ν
Ν Φούντάς 11 αρασκευάς 0
Ν Σταόόπουίλος Ιωάννης Ν
0 Γιατράχος ^ ω ν /ν ο ς Ν

0 Φλώρος Ιωάννης 0
Ν Σ τάόη ς Θεόδωρος 0

Ν Αγοραστής Βασίλειος 0

0 Καραμπάτσας Ιωάννης 0

Ν Σουφλιάς Γεώργιος Ν
0 Κατσαρδς Νιχόλαος Ν

Ν Παπαδημητρίου Ηλίας Ν

Ο Χατζηνάχης Εμμανουήλ 0
ο Κ ον τι πέδης Κ ων/ν ος 0

Ν Κιοσκλής Γλευ-λέριος 0

0 Βουνάτσες Δημήτριος 0

0 Κόρακας Ευστράτιος Ν

0 Κτενάς Γεώργιος Ο

0 Π ιτσιώρης Δημήτριος 0

Ν Παιβπάς Γεώργιος 0

Ν ΙΙρίντζος Κ ω ν/νος Ν
ο (Κούτσιχας Φοίβος 0

Αλεξίου Θωμάς Ν
υ
Π Σημίτης Κ ω ν/νος 0
Α Ντεντιδάΐκης Αντώνιος 0
υ
ΧΤ Σαραντίτης Βασίλειος 0
ΙΝ.
ΛΓ Καναδάκης Κ ω ν/νος 0

Ο
Ο
Ο
ο
ο
ο
ο
Ν
Ο
ο
ο
ο
ο
Ν
Ν
Ν
Ο
Ο
ο
Νί
Ο
ο
ο
Ν

Ανδριανόπουλος Ανδρέας 
Σαρλής Π αύλος 
Χονδροκουκης Δημήτριος 
Κρητικός Π  αναγιώτης 
Πεντάρης Ευάγγελος 
Βουγιουκλάκης Ηλίας 
Μπουγάς Γεώργιος 
Π άλλας Δημήτριος 
,Καλοόδης Νικόλαος 
Π έτσος Γεώργιος 
Παπαδημητρίου Δήμος 
Κεχαγιόγλου Στέφανος 
Μανουσάκης Διάκος 
Τερζόπουλος Γεώργιος 
Πετρίδης Ιωάννης 
Κατηνιώτης Γεώργιος - 
Μπάλκος Αναστάσιος 
Περράκης Γεώργιος 
Βραδέλης Δημήτριος 
Χούλης Νικόλαος 
Ιντζές Βασίλειος 
Δαμιανίδης Αλέξανδρος 
Παπαδόπουλος Αναστάσιος 
Αγγελοόσης Ά γγ ελ ος

Σπυρίδων

Ν
Ν
Ν
Ο
Ο
Ν
Ν
Ν
Ν
Ο
Ο
Ο
Ν
Ο
Ν
Ο
Ν
Ο
Ο
Ο
ο
ο
ο
Ν
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Μάντζαρης Δημήτριος 
Ζιάγκας Ιωάννης 
Δερβέναγας Αθανάσιος 
Δροσογιάννης Αντώνιος 
Στάηιος Ευάγγελος 
Μπάτσος Αθανάσιος 
Πανουργίας Πανουργίας 
£αρχάς Αθανάσιος 
Στεφανίδης Παύλος 
Αλεξανδρής Ευστάθιος 
Γκελεστάθης Νικόλαος 
Μπουλάκης Λάζαρος 
Βαλυράκης Ιωσήφ 
Σκουλάκης Εμμανουήλ 
Καρατζάς Χαρίτων (Χ άρη ς)
Βαρκάρης Γεώργιος 
Μισαηλίόης Γεώργιος

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Α λευράς). Συνεπώς η πρό
ταση, ϊεν έγινε δεκτή και το νομοσχέδιο «για την κύρωση 
της από i 8 Οκτωβρίου 1985 Π ρ ά ξη ς Νομοθετικού Π ε
ριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «μέτρα προστα
σίας της εν ικ ή ς  οικονομίας» εκρίθη από την Πλειοψηφια 
της Βουλής Συνταγματικό.

Τώρα υπάρχει το άλλο ερώτημα, το οποίο πρέπει να τε
θεί: Γίνεται δεκτή η πρόταση της Κυδερνήσεως να συζητη
θεί το νομοσχέδιο με τη διαδικασία του επείγοντος, δηλαδή 
σε τρεις συνεδριάσεις;

Ο: δεχόμενο; την πρόταση της Κυδερνήσεως παρακαλώ να 
¿γερθούν.

(Εγείρονται οι περισσότεροι).
Είναι προφανές ότι εγέρθησαν οι περισσότεροι.
Συνεπώς η πρόταση της Κυδερνήσεως να συζητηθεί το 

νομοσχέδιο, κατά τη διαδικασία του επείγοντος, σε τρεις μέ
ρες. έγινε δεκτή.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ . Το επείγον έλη
ξε. Α λλά εν χάση περιπτώσει, αντί τρεις μέρες να το κά
νουμε τέσσερις.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν, Α λευράς). Δεν ξέρω, αυτό 
εξαρτάται από την Κυβέρνηση.

Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ . Το επείγον, κύ
ριε Πρόεδρε, εψηφίσθη. δεν αμφισβητείται. Το Σύνταγμα 
όμως και ο Κανονισμός παρέχει, στη Βουλή, το δικαίωμα να 
παρατείνει τη συζήτηση, επί δύο εισέτι συνεδριάσεις.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Το γνωρίζω, αλ
λά. δεν το δέχεται, η Κυβέρνηση.

Λο-πόν. το νομοσχέδιο θα συζητηθεί, με τη διαδικασία του 
επείγοντος και σε τρεις συνεδριάσεις.

Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Μαρινίδης έχει το λό- 
γο.

' Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Μ Α Ρ ΙΝ ΙΔ Η Σ . Κυρίες και κύριοι Βουλευ
τές, ο δρόμος για την αυτοδύναμη οικονου/κή ανάπτυξη, δεν 
είναι χωρίς προβλήματα, χωοίς δυσκολίες. Είναι, όμως, ο 
μονος δρόμος. για το ξεπέρασμα της κρίσης, για την πρόοδο 
και την ευημερία του Λαού μας. για την εδραίωση της ανε
ξαρτησίας και της ασφάλειας της Π ατρίδας μας.

Τι αυτό, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που συζη
τούμε σήμερα κα: αφορά την προστασία της εθνικής οικο
νομίας. αποτελεί μια πρώτης τάξεω ς ευκαιρία, για όλους 
,ν.ας. ανεξάρτητα, από τις πολιτικές και ιδεολογικές μας 
αντιθέσεις, να τοποθετηθούμε υπεύθυνα, στην πρόκληση, αν 
πρεπει. δηλαδή, να επιδιώξουμε την αυτοδύναμη οικονομική 
ανάπτυξη της πατρίδας μας ή να συνεχίσουμε την ίδια εξαρ- 
αησιακή σχέση, με το εξωτερικό.

Τπάρχουν. βέβαια, θέματα. που ανώδυνα ίσως μπορεί κα- 
νγ ξ . όταν μάλιστα είναι στην Αντιπολίτευση, να τα ξεπε- 
ρασει χε ».-ενικούς αφορισμούς. Για ζητήματα, όμως, σαν αυ

τό, που - συζητούμε σήμερα και αφορά το παρόν, και το μέλ
λον,, είναι αδιανόητο να τα ξεπεράσει, με την ίδια τακτική.

Η Νέα Δημοκρατία, όπως υποστήριξε στην Κοινοβουλευ
τική Επιτροπή, για λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς -9α 
καταψηφίσει το νομοσχέδιο και ταυτόχρονα πρότεινε την ίδια 
δική της λογική, όπως την παρουσίασε και πριν λίγο, με μια 
τροπολογία, που κυκλοφόρησε.

Δεν τη ρωτάμε, αν εξήγησε στον ελληνικό Λαο τι -9α 
στοιχίσει, σε αυτόν, αν αποτύχουν τα μέτρα. Ο ελληνικός 
Λαόις, για χρόνια πολλά την έχει ζήσει και την έχει περιο
ρίσει, στο περιθώριο κα: θα  την κρατήσει, για πολλές 
4ετίες, μέχρις ότου ξεχαστεί.

Τ ο Κ Κ Ε. στην ίδια επιτροπή, υποστήριξε αυτά που θα 
υποστηρίξει και σήμερα, να αποσυρθούν τα μέτρα, χωρίς 
και αυτό με τη σειρά του να εξηγήσει, στον ελληνικό Λαό, 
τι θα  σημάνει αυτό, για τον άνεργο, για τον εργάτη, για 
τον μη προνομιούχο Έ λληνα, για την ανάπτυξη της Χ ώ 
ρας μας, για την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της.

Δεν ισχυριζόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως τα 
μέτρα, που πήραμε, είναι ευχάριστα. Πρέπει, όμως, να πού
με πως και η πορεία της οικονομίας μας χρειάζεται αλλαγή. 
Κα: μια τέτοια αλλαγή απαιτεί θυσίες, απ' όλους μας. Δεν 
μπορείς να θυσιάσεις το μέλλον, για το παρόν κα; το αντί
θετο. Ό λοι δικαιούνται να ζήσουν, με τα δικά τους προβλή
ματα, αλλά ταυτόχρονα ν’ αξιοποιούν τις εμπειρίες κα: τις 
δυνατότητες της εποχής τους. Γι' αυτό κρίναμε, σαν απα
ραίτητα, τα μέτρα αυτά, που πήραμε. Γι’ αυτό τα θεωρούμε 
μοναδικά.

Κύριοι συνάδελφοι, έπρεπε κάποτε, σε αυτόν τον Τόπο κά
ποιος να επωμισθεί τη μεγάλη ευθύνη, για την αλλαγή πο
ρείας της οικονομίας μας. αναλαμβάνοντας το όποιο πολι
τικό κόστος. Μία τέτοια, όμως, απόφαση, απαιτούσε και θάρ- 
?ος και πίστη, προς το λαό. Και αυτά, δεν έλειπαν, από την 
Κυβέρνηση τη δική υ.ας. την Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ . 
Ά λ λ ω στε , πάμχολλα δείγματα γραφής έδωσε η Κυβέρνη
σή μας τα 4 χρόνια, που πέρασαν, κάνοντας ποάξη τα θεά
ματα γενιών και γενιών, που πέρασαν. Γι’ αυτό κα· ο Λαός 
μας ανανέωσε την εμπιστοσύνη του τον Ιούνη. που πέΡοτσε 
και νι’ αυτό ο Λ αός θα ξαναανανεώσει την εμπιστοσύνη του, 
στο Π Α Σ Ο Κ . στις επόμενες εκλογές.

Τ α  μέτρα, που πάρθηκαν πρέπει και μπορούν να πετύχουν 
και θ α  πετυχουν, γ-ατί θωρακίζουν το σήμερα, περιεοουρούν 
τις λαϊκές κατακτήσεις και σηματοδοτούν μια πορεία, για 
το αύριο, και το μέλλον, με καλύτερες μέρες, για τον Τόπο 
και το Λαό μας, που κανείς μέσα, σε αυτή την Αίθουσα και 
έξω . από αυτήν, δεν μπορεί να του αρνηθεί.

Κυρίες κα: κύριοι βουλευτές, το μοντέλο ανάπτυξης, που 
προωθήθηκε, για δεκαετίες τώρα, καθορίστηκε, από τα συμ
φέροντα και τις επιδιώξεις του κεφαλαίου σε βάρος των συμ
φερόντων του Λαού, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του 
ανθρώπου. Π ώ ς  εξηγείται, άραγε, η υπερσυγκέντρωση. στο 
λεκανοπέδιο της Αττικής ή πώς εξηγείται η ερήμωση της 
ελληνικής επαρχίας; Η  αριθμητική αύξηση, στους δείκτες 
της οικονομίας, στα χρόνια, που πέρασαν, συνοδεύτηκε, από 
ένα κοινωνικό κα· ο/κονομικό κόστος. Μοναδικό κόστος της 
πορείας, που ακολουθήθηκε είναι το κυνήγι του κέρδους. Τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας εξαρτημένης οικονομίας εί
χα; αποτυπωθεί. στο δικό μας Τόπο. Οι κρίσημες αποφάσεις, 
που αφορούσαν την παραγωγική' διαδικασία λαμβάνονταν πίσω, 
από την πλάτη του ελληνικού Λαού.

Η παιδεία υποβαθμίστηκε, η έρευνα δεν αναπτύχθηκε, η 
χωρίς επιλογή ξένη τεχνολογία, η χωρίς καμία υποδομή, για 
να την αφομοιώσει, μεγάλωνε την εξάρτηση. Στο βωμό της 
κευδοσκοπίας παραμελήθηκε τ ικανοποίηση! συλλογικών κοινω
νικών αναγκών, που προσδ«ορίζουν ένα ανεκτό επίπεδο ζω ής. 
Η βιομηχανική ανάπτυξη, που ακολουθήθηκε, έτσι απρογραμ
μάτιστα έγινε σε βάρος της εληνικής επιχειρηματική; πρω
τοβουλίας, συν.έβαλε στην ερήμωση τη,ς υπαίθρου κα· αν-α
γωνίστηκε άλλους τομείς της ελληνική: νκονομίας και ιδιαί-
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ΐ*ρα της γεωργίας. Το έλλειμμα. στο ισοζύγιο εξωτερικών 
-ληρωμών μεγαλώνει, γιατί είναι ανύπαρκτη η σύνδεση με 
το εξωτερικό ν.α; με τις ανάγκες της ανάπτυξης.

Οι άδηλοι -όροι διαρκώς Περιορίζονται, η μετανάστευση πή
ρε το δρόμο της επιστροφής, η ναυτιλία περνά, σε παγκόσμια 
κλίμακα, κρίση. Η ανισοκατσνομή του εσοδήματος προκαλεί 
αύξηση των εισαγωγών, που καταναλισκ/ονται. από τα αυξη
μένα εισοδήματα, ενώ τα σο,ρρικνωμένα εισοδήματα του περισ
σότερου, λαού, που ευρύνονται, κυρίως, στην παραγωγή των 
δασικών προϊόντων του εσωτερικού, δυσκολεύουν την χορεία 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αυτά, όμως, σε γενικές γραμμές, κυρίες και κύριοι συνά
δελφοι. είναι γνωστά και έχουν ειπωθεί και άλλες φορές στην 
Αίδουσα αυτή. Εμείς, όμως, πριν ακόμα βρεδούμε, στην Κυ
βέρνηση., είχαμε κάνει τις στρατηγικές μας επιλογές, τις ο
ποίες παρουσιάσαμε στον ελληνικό Λαό, με το πρόγραμμα της 
κυβερνητικής μας πολιτικής.

Υπήρξαν ορισμένοι, που ισχυρίστηκαν, πως τα μέτρα αυτά, 
που πήραμε, έπρεπε να τα πάρουμε την ημέρά, που κερδίσαμε 
τις εκλογές, από το 1981. Μπορεί, κρίνοντας και από την 
δική τους σκοπιά, να έχουν δίκιο, εμείς, όμως, μ.ια Κυβέρνηση 
σοσιαλιστική, που στοχεύει, στην αλλαγή, στον μετασχηματισμό 
της κοινωνίας μας και έχοντας, στο επίκεντρο τον μη προνο
μιούχο Έ λληνα πολίτη, μας ήταν αδιανόητο να προσδέσουμε 
επιπλέον βάρος χωρίς να του δώσουμτ την δυνατότητα να ξε- 
φύγει, από το μεροκάματο ,τα μισδό και τη σύνταξη πείνας.

Δεν ήταν, επίσης, επιτρεπτό, σε μας, να στερήσουμε την 
κοινωνική περίδαλψη, από τον αδύναμο πολίτη, ούτε το φάρ
μακο, από τον ξεχασμένο αγρότη. Έπρεπε να αναζωογονη- 
δεί η ελληνική επαρχία, ιδιαίτερα η νησιωτική και ορεινή 
περιοχή, ούτε μπορούσαμε να αρνηδούμε τη μικρή, έστω 
χρηματοδότηση των μεσαίων επιχειρήσεων, π Ου εξαρτιόνταν, 
από την καλή ή κακή διάδεση του διευδυντού.

Δε δα  κάνω, κυρίες και κύριο: συνάδελφοι, λεπτομερή 
καταγραφή των όσων η Κυβέρνηση μας έδωσε, στα 4 χρό
νια, που πέρασαν. Αυτά τα γνωρίζει ο ίδιος ο Λ αός, γιατί 
και ο ίδιος τα απολαμβάνει, όσο και εάν εσείς, κύριοι της 
Αντιπολίτευσης, επιδυμείΐε να μηδενίσετε ΐο έργο μας.

Δεν ξεχνιέται η καλύτερη σύνταξη, το καλύτερο μεροκά
ματο, ο καλύτερος μισδός. Το όραμα έγινε πράξη, για τον 
αγωνιστή της Εδνικής Αντίστασης. Η ελπίδα έγινε ζωή, 
για τον πολιτικό πρόσφυγα, που επέστρεψε ελεύδερος, στην 
πατρίδα μας. Σ τις  πράξεις, λοιπόν, της 18.10.85 και 21. 
12.85, που συζητάμε —  η δεύτερη, σε ένα πολύ μικρό ση
μείο αποτελεί διευκρίνιση της πρώτης —- δεν περιλαμβάνο
νται όλα τα μέτρα, που πήραμε. Αναφέρονται μόνο, σε ρυδ- 
μίσεις της Α Τ Α  και τις κυρώσεις, που επιβάλλονται, σε ό
σους καταστρατηγήσουν την εισοδηματική πολιτική της Κυ
βέρνησης. Προσπαδούμε, για την ενίσχυση και την ανταγω
νιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, την αναχαίτιση του 
πληδωρισμού, την περιστολή της ανεργίας, τον περιορισμό 
του ανοίγματος του ισοζυγίου πληρωμών, μα ταυτόχρονα επι
διώκουμε τη σταδεροποίηση και την ανάπτυξη της οικονο
μίας μας. Είναι τα μέτρα, που πήραμε, περιορισμένης χρονι
κής διάρκειας και αφορούν το 1986 και 1987. Σίτο τέλος 
αυτής της περιόδου και τα ελλείμματα δ α  περιοριστούν και 
ο πληδωρισιμός δ α  υποχωρήσει, σε χαμηλά επίπεδα. Στόχος 
μας πάντα είναι ο μονοψήφιος αριδμός. Και μην επιχειρείτε, 
κύριοι συνάδελφοι της Ν έας Δημοκρατίας, εσείς σύγκριση. 
Το χάσμα, που υπάρχει ανάμεσα, στο σήμερα και στο χδες, 
μόνο ο Λ αός μπορεί να το προσδιορίσει, αυτός, που έχει δε- 
χδεί το χείιμαρο των κοινωνικών παροχών, που "η Κυβέρνη
σή μας. στα 4 χρόνια έδωσε. Στο περιορισμένο .λοιπόν, χρο
νικό διάστημα, δεν επιτρέπεται καμιάς μορφής αύξηση, στις 
αποδοχές, έ ξω  από τα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής. 
Η  απόφαση αυτή αφορά τόσο τον ιδιωτικό, όσο κα. το δη
μόσιο τομέα και όλες τις μορφές των αποδοχών. Επίσης, οι 
επί πλέον αποδοχές, δεν δα  αναγνωρίζονται, στις επιχειρή
σεις. ως δαπάνες, ούτε δ α  υπολογίζονται. στον κτδορισμό 
του κόστους παραγωγής. Ακόμα δ α  επιβάλεται ένα πρόστι

μο, σε 'κάδε επιχείρηση, μέχρι 5% ·επί των ακαδαρίστων α
ποδοχών του περασμένου χρόνου, ή πρόστιμο ΙΟΟ.ΟΙΧ) δρχ. 
μέχρι ΤΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ, για κάδε παράβαση αυτών, που δ α  δε- 
λήσουν, στη διετία, που περνάμε, να καταστρατηγήσουν την 
εισοδηματική πολιτική, που στοχεύει, στη σταδεροποίηση της 
οικονομίας.

Η Α Τ Α , από τη 1.1.86 δ α  καταβάλεται, στην αρχή κάδε 
τετράμηνου, σύμφωνα με το προβλεπόμενο ποσοστό μεταβολής 
του δείκτη τιμών καταναλωτή, ύστερα από αφαίρεση του ει- 
σαγόμενου πληδωρισμού. Αν, στο τέλος κάδε χρόνου της 
διετίας^ υπάρξει διαφορά, δ α  καλύπτεται, στην αρχή του 
επόμενου χρόνου. Δηλαδή, αν στο τέλος τ®υ 1986 παρουσια
στεί κώποια διαφορά, απ’ αυτά, που πήραν οι εργαζόμενοί κι’ 
απ’ αυτά, που δείχνει ο δείχτης τιμών καταναλωτή, δ *  κα- 
λυφδούν. στις αρχές του 1987 και η διαφορά του τέλους 
του ’87 δα  καλυφδεί, στις αρχές του ’8 8 .

Οι μισδωτοί, που λαμβάνουν αμοιβή πάνω από 1 50.00») 
δρχ. δε δ ά  λάβουν Α Τ Α  το πρτώο- τετράμηνο- του ’85. Για 
τον υπολογισμό και την καταβολή της Α Τ Α , για την παρα
πάνω κατηγορία, δ α  γίνεται αφαίρεση 5.000 δρχ. για κάδε 
παιδί και προφανώς αυτό αφορά τους πολύτεκνους.

Μ ισδωτοί, με αποδοχές κάτω από 150.000 δρχ. δ α  πά
ρουν Α Τ Α  το πρώτο τετράμηνο του ’86, μέχρις εκείνο το 
σημείο, που δ α  φδάσει το ποσό των 150.000 δρχ. Οι μι- 
σδωτοι πολλαπλής απασχόλησης, οι συνταξιούχοι, που λαμ
βάνουν σύνταξη άνω των 40.000 δρχ., αλλά ταυτοχρόνως 
απασχολούνται, ω ς μισδωτοί, δ α  πάρουν Α Τ Α , από μια μό
νο πηγή.

Σ τις  περιπτώσεις, που οι εργοδότες χορηγούσαν, μέχρι 18. 
10.1985·. οικειοδελώς ή με συμφωνία, υψηλότερες αποδοχές 
η Α ΤΑ  δ α  υπολογίζεται, επί τη βάσει των νόμιμων αποδο-
Χών._

Ό π ω ς  πιο πάνω ανέφερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
εκτός από τ ι; ρυδμ/σεις της Α Τ Α , έγινε εφ·’ άπαξ υποτί
μηση της δραχμής, κατά 15%. έναντι του δολαρίου και φυ
σικά και των άλλων νομισμάτων.

Καδιερώδηκε υποχρεωτική κατάδοση προκαταβολών, στη 
Τράπεζα της Ελλάδας, από 40% μέχρι 80% στις εισαγω
γές κα: ανάλογα με το εισαγόμενο είδος.

Επίσης, επΐβλήδηκε ειδική εφ" άπαξ εισφορά πάνω, στα
κέρδη των επιχειρήσεων κα: των ελεύδερων επαγγελματιών.

Με αίσδημα αυξημένης πολιτικής ευδύνης, αλλά και με 
δάρρος και πίστη. που δε μας έλειπαν, όπως παραπάνω α- 
νέφεοα. προχώρησε η Κυβέρνησή μας. στη λήψη των μέτρων
αυτών. Στίχος μας άταλάντευτος είναι: Ν α ξεπεράσουμε 
την κρίση. Να σταθεροποιήσουμε την οικονομία. Ν.α προχω
ρήσουμε, σε μια αυτοδύναμη αναπτυξιακή πορεία. Ν α περιο
ρίσουμε τα ελλείμματα. Να υποχωρήσει ο πληθωρισμός. Να 
περιστείλουμε την ανεργία, που πλήττει κύρια τα νέα παι
διά του Λαού μας. Να καταστήσουμε τα ελληνικά προϊόντα 
ανταγωνίσιμα. στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Ν α αλλά
ξουμε τους όρους, στο ισοζύγιο πληρωμών, που έχουμε, με 
άλλες χώρες σου εξωτερικού. Ό λ α  αυτά προχωρούν.

IIρέπει, όμως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σ’ αυτή την 
περίπτωση, τα βήματά μας να είναι πιο γρήγορα, πρέπει να
εργαστούμε όλοι προγραμματισμένα και μεδοδικ,ά, Κυβέρνη
ση κα: Λαός μαζί, για να δέσουμε στέρεα τις βάσεις, τα 
όομελια της νέας πορείας, για την οικονομία μας.

. Ο. επιχειρηματίες, είτε λειτουργούν, σαν ιδιώτες, είτε, 
σα δημόσιο, είτε με διάφορες μορφές κοινωνικών φορέων, 
πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Ό λοι εμείς, που- εργαζόμαστε, 
να είμαστε, πιο αποδοτικοί την ώρα της εργασίας.

Πρέπει τα προϊόντα της παραγωγής μας και από πλευ
ράς, κόστους,. και από πλευράς ποιότητας και από πλευράς 
παρουσίασης να ανταποκρινονται. στη ζητήση. Ο αγοραστής, 
ο πελάτης, είναι δύσκολος και έχει το δίκιο με το μέρος του. 
Στα χέρια μας είναι εμείς να τον σείσουμε.

Π έρα. όμως, από την εργασία, που απαιτείται προκατα
βολικά. είναι απαραίτητη η ενημέρωση του Λαού μας, η ε
νημέρωση του πολίτη. Έ τσι, μαζί με τα μέτρα, που πήραμε,
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άρχισε και η ενημέρωση του. Λαού, με όλα τα μέσα, *οα μτττο- 
ρεί κανείς να έχει. στη διακαή, τοα. Σ τις  μέρες μας πλη
ροφορείται ο Λαός, στο βωμό ποιών συμφερόντων πήγαιναν ο 
μόχΰ®ς και οι προσδοκίες τοα. Σήμερα καταλαβαίνει, τι ση
μαίνει, γι’ αυτόν, ένα αρνητικό ισοζύγιο. Σήμερα κατανοεί, 
ποιος επιβαρύνεται, με τον πληδωρισμό, τη φοροδιαφυγή. Σή
μερα κατανοεί, γιατί, δεν έγινε, στην Π ατρίδα μας, ένα αν
θρώπινο σύστημα υγείας, γιατί σ’τερήδηκε το φάρμακο. Ποιοι 
έκαναν την Αδήνα μαμούδ. Γιατί ερημώθηκε η ελληνική ε
παρχία. Ποιους εξυπηρετούν οι επιχειρήσεις τύπο« «κατσα
ρόλας». Και ποιοι επιτέλους, δεν εννοούν να σταματήσουν 
το επαναστατικό σημειωτέν. που σαν ρυθμός γυμναστικής, υ- 
ποίτλοί τη στασιμότητα. Και είναι πολύ λίγα αυτά, από τα 
όσα πληιροφορήδηκε ο Λ αός μας. από το δημοκρατικό διάλο
γο. που άνοιξε το Π Α Σ Ο Κ  με το Λαό, που τόσο πολό σεις 
κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τον αγνοήσατε τα χρόνια, που 
επικυρισρχνύσατε. στην Κυβέρνηση.

Τ α  «'Ανοιχτά Χαρτιά», που εγκαινιάσαμε, στην τηλεόρα
ση, ενώ σεις μονοπωλούσατε, για δικό σας λογαριασμό, τα 
τηλεοπτικά μέσα—· η μετάδοση των συζητήσεων της Βουλής, 
από την πλευρά μας. που τόσο πολύ πολεμήσατε.

Ό π ω ς , πιο πριν ανέφερα, τα μέτρα, δεν είναι εκείνα, 
που δα  επιθυμούσαμε. Γ ι’ αυτό, άλλωστε και διατυπώνονται 
ορισμένες διαμαρτυρίες. Στις δημοκρατίες όλα είναι επιτρε
πτά. Και χαιρόμαστε, για τη δυνατότητα, που δώσαμε, στο 
Λαό μας. να εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς περιορισμό. Αποτε
λεί και αυτό δική μας προσφορά, προς το Λαό. στο λαϊκό κί
νημα. ΓΓ αυτό ο Λαός, μας συμπαραστέκεται όσες φορές 
και αν χρειαστεί.

Το κίνημά μας. το Π Α Σ ϋ Κ . κυρίες και κύριοι βουλευτές, 
ο Πρόεδρός μας. με το Λαό προχωρήσαμε από τις 3 του 
Σεπτέμβρη του ’74 και τα συμφέροντα αυτού, του Λαού υπη
ρετούμε. Θα τα υπηρετήσουμε και την επόμενη 4ετία. κυρίες 
και κύριοι βουλευτές. Γιατί και την επόμενη 4ετ!α το Π Λ. 
ΣΟ .Κ . δα  είναι και πάλι Κυβέρνηση. Σ α ς ευχαριστώ. 
(Χειροκροτήματα, απ' την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο 'Κ ).

11ΡΟ Π ΔΡΟ Σ (Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο  κ. Παλαιοκρασ- 
σάς έχει το λόγο.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Π Λ Λ Α ΙΟ Κ Ρ  Α Σ Σ  Α Σ. Κύριε Πρόεδρε, κυ
ρίες και κύριο: συνάδελφοι, παρηκολούδησα μετά προσοχής 
τον εισηγητή της Πλειοψηφίας και φοβούμαι ότι μιμείτε. κα
τά κάποιο τρόπο, τον αρχηγό του Π Α ΣΟ Κ . ο οποίος τελευ
ταία. επιδίδεται, σε διαλέξεις, για την παγκόσμια οικονομία, 
ποτέ στην Ινδία και πότε στο Νταβός. αλλά αποφεύγει, επι- 
μελως. να έρδει. στο συγκεκριμένο δέμα της ελληνικής ο'- 
κονομιας και των προβλημάτων, που μας απασχολούν.

Μέτρησα, απ’ τα λεπτά της αγορεύσεως του αγαπητού 
συνάδελφου κ. Μαρινίδη. ότι μόνο 5 λεπτά αφιέρωσε, στην 
απλή περιγραφή των μέσων και εμένα, τουλάχιστον, μου αφή
νει ακόμη την απορία: Πρώτον, γιατί. ελήφδησαν τα,μέτρα; 
Γιατί, εάν είναι η κατάσταση της Ελλάδας έτσι ωραία,' όπως 
τη» περιγράψατε, δεν -3α είχαμε ανάγκη τα μέτρα. Δεύτερα*, 
που είναι και το κυριότερο. εάν πρόκειται τα κέτοα να πε- 
τύχουν.

Νομίζω, ότι η σημερινή ημέρα είναι μάλλον θλιβερή. Θλι
βερή. γιατί η Κυβέρνηση επέλεξε πρώτα αυτό τον αντισυνταγ
ματικό τροπο συζητήσεως και δηφίσεοας των μέτρων! Δεύτε
ρον. είναι επίσης δλιβεοή. γιατί δείχνει το κατάντημα. στο 
οποίο εφδασε η ελληνική οικονομία, επί Π Α Σ Ο Κ . Αλλά, εί
ναι και δλιβερή. γιατί τα μέτρα αυτά α-3’ αυτά και ο τρό- 
¡τος,^με τον οποίο εμφανίζονται, στη Βουλή, είναι ένα λαμπρό 
παράδειγμα της ασυνέπειας, της αναξιοπιστίας. του πολιτικού 
αρριβ-σμού και του αντιδημοκοατικού πνεύματος, που διακρί-

την Κυβέρνηση. Ασυνέπεια. Ομίλησα για ασυνέπεια, 
ιατι. ολοι μας. ·3α έχουμε ακούσει πόσες φορές ο κ.μα
ερεου και ω ς αρχηγός ττ, 
πουργος μετά, κατ-ακεραύ

Π  ράγ- 
Π  απαν-

ττ,ς Αντιπολιτεύσεως και οος Π ρωδυ-

τετασσε κα μας στην κατηγορία των μονιτ χριστών—  κ; 
ϊλεγε. οτ: εκείνος, δεν αντιμετωπίζει τα όευτοδιλήμματα το
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πληθωρισμού ή της ανάπτυξης. Κα: τώρα, έρχεται και εφαρ
μόζει μονόπλευρα μονεταριστικά μέτρα, τέτοια μέτρα, που 
ούτε η κ. Θάτσερ. δεν τόλμησε να εφαρμόσει, στην Αγγλία. 
Αναξιόπιστα. Αυτά είναι αφε αυτών αναξιόπιστα, γιατί, όταν 
μαζί με την υποτίμηση υιοθετείται και το μέτρο περιορισμού 
των εισαγωγών, με την επιβολή των περιθωρίων, σημαίνει 
ότι η ίδια η Κυβέρνηση, δεν πιστεύει, ότι η υποτίμησή της 
είναι αρκετή, την φθάνει. Τ α  χαρακτήρισα, ότι δίνουν το 
μέτρο του πολιτικού αρριβισμού. Ιναι αυτό συμβαίνει πράγμα 
τι. Γιατί, το μόνο, που δεν ετόλμησε η Κυβέρνηση να κάνε» 
υ. αυτά τα μέτρα, είναι να δ ιξε : τους κομματικούς ευνοούμε
νους. που λυμαίνονται τις ΙΟάδες των προβληματικών επιχει 
ρήσεων, των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και ¡του 
έχουν ανοίξει ένα καιάδα δ:ατπα*3ίσεως του δημοσίου χρή
ματος. Δεν ετόλμησε να '3ίξει τον εαυτό της, ούτε στο ελά
χιστο. Μίλησα και για την αντιδημοκρατικότητα. Αυτή φαί
νεται, από τον τρόπο, με τον οποίο η Κυβέρνηση νομοθετεί τα 
μέτρα. Κύριε Υπουργέ, τα πήοατε τα μέτρα, στις 11 Οκτω
βρίου, τα αναγγείλατε. Φαντάζομαι, ότι τα ξέρατε τότε και 
είχατε έτοιμο και το κείμενο της πράξεως νομοθετικού πε
ριεχομένου.

Θα μπορούσατε να το φέρετε, στη Βουλή, με κανονική δια
δικασία και να έχει ψηφισδεί προτού ακόμη να εκδοδεί η 
πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πόυ εξεδόδη. στις 18 Ο
κτωβρίου. Α λλά επέλεξε η· Κυβέρνηση αυτό τον τρόπο, για 
να μη συμπιέσει η κατακραυγή της ανακοινώσεως των μέ
τρων, με τη* κατακραυγή και τη συζήτηση στη Βουλή. Να. 
γιατί, λέω , ότ· ’είναι και αντιδημοκρατικό.

Επανειλημμένα η Κυβέρνηση, μας έχει δέσει το δήδεν συ
ντριπτικό ερώτημα: Εσείς τι δα  κάνατε: Συμφωνείτε με τα 
μέτρα ή διαφωνείτε; Η πρώτη μας απάντηση, τώρα βασίζε
ται στην ιστορία, την έχουμε μπροστά μας. Επτά χρονιά ιστο
ρίας δικών μας κυβερνήσεων, πέντε χρονα ιστορίας κυβερ
νήσεων του Π Α Σ Ο Κ . Η πρώτη μας απάντηση είναι, ότι ε
μείς. δε δα  φδάνομε ποτέ τη* οικονομία, σ’ αυτό το κατά
ντημα, που τη φδάσατε εσείς και άρα δε δα  χρειάζονταν τα 
μέτρα.

Θα ήδελα εδώ να σημειώσω ότι, στην επταετία 1974 —  
1981. το πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων, αφού αφαι- 
ρέσουμε τον τιμάριδμο, αυξανόταν με 5% το χρόνο. Σύμφωνα 
με τη* ε ση-ητική έκδεση του φετεινού προϋπολογισμού, το 
ίδιο αυξήδηκε. το εισόδημα των εργαζομένων, αλλά ολό
κληρη την 4ετία. που πέρασε. 5% πάλι, αλλά για τα 4 χοό- 
νια. όχι τον κάδε, χρόνο. Και είναι βέβαιο, ότι μέσα, στο 1986 
δ α  αφαιρεδεί πραγματικό εισόδημα της τ ά ξ ε « '  του 10%. α
πό τους εργαζόμενους κα' άοα δα  μείνουν στο — 5%. στο τε- 
λοσ της 5ετίας. του Π  Α ΣΟ Κ .

Ν α, λοιπόν, η πρώτη σύγκριση, η  οποία αφορά αχέσως 
τη* Κυβέρνηση, γιατί εξελέγη. αε το σύνδημα. οτι είναι Κυ 
βέρνηση των μη προνομιούχων Ελλήνων. Να. πως τα περνά
νε ο: μη προνομιούχοι Έ λληνες, επί κυβερνήσεως του Π Α . 
ΣΟ.Κ.'

Ν α μιλήσουμε, για τον πληδωρισμό. ο οποίος έχει φδάσε: 
να είναι πενταπύ,άσιος των χωράν της ΕΟΚ. ενώ εν εις ν.ε 
τισ δύο ενεργειακές κϊίσέ’ τ. τον διατηοούσα-χε. στο διπλάσιο 
επίπεδό τ τ ί  ΕΟΚ και χ ά λ στσ  νε πλόοη απασχόλητκ. ενώ 
εσείς'τον έγετε σδάσε.ι εκεί, που τον ένετε φδάσει. με στχα- 
ντική ανεογία: Ν α υκογςηυμίσουμκ. ότι το κατά κεφαλήν 
εισόδημα και τ  βιοιχκχανικό παο αγωγή έχουν πάει πίσω, στα 
επιτ-αϊα του 1978 κα- 1979:

Αλλά, ας αβτπουίΊρ αυτό τη σύγικοιση, διότ· π-οοφανώς και 
το παιδί του δηυοτ'ΐκού σχολείου πια το ένει κάδει αυτό. Α ς 
έλδουχε, σε χάτι άλλο, Α ς υποδέσουμε, ότι μεδαύοΌ η Κυ- 
βέονησκ χαραιτείτο και μας παιοέδιδ- τπν ο'κονον/α. σ’ αυτό 
το νάλι. που δ α  χας τη* πκοέδιδε. ΤΠ?νχ· το άλλο εσώ τηια : 
Τι δ α  κάνα»*ε εν.εις:

(Θόρυβος, διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ Τ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  (Γιάννης Ν. Αλευράς). Π αρακαλώ!
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ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Π Α Λ Α ΙΟ Κ Ρ Α Σ Σ Α Σ . Με συγχωρείτε, εσείς 
το δετετε το ερώτημα. Α ν δέλετε να μη σας το συζητήσω, 
αλλά εσείς λέτε. τ ’, δ α  κάναμε εμείς, θ'/ είμαστε, στη δ έ 
σης σας. Αν είμαστε στη δέση σας. σημαίνει, ότι εσείς δ α  
παύατε να είσαστε Κυβέρνηση και δα  είμαστε εμείς Κυβέρ
νηση. Π ώ ς  να το κάνουμε; Τότε μη λέτε το ερώτημα.

Έρχομα: στο ερώτημα. Δυο είναι οι μεγάλες μας διαφο
ρές, με τα μέτρα, με το λεγόμενο πακέτο των μέτρων της 
11ης Οκτωβρίου. Η πρώτη είναι, ότι το χακέτο αυτό στο
χεύει, στο να περιορίσει τη συνολική ζήτηση. Αλλά, ενώ χε- 
ριοοίζει τη ζήτηση των ιδιωτών, των εργαζομένων — και υ
πολογίζουμε ότι, μέσα μεν. στο 1985 τους αφα’ ρεσε -εοίχου 
180 δισεκατομμύρια αγοοαστικής δύναμης. μέσα στο 1980 
δε. δα  τους αφα’,θέσει άλλα 250 με 300. αναλόγως ιι.ε το 
χω ς δα  εξελιγδεί ο χληδωρισμός—  δεν αοαιρεί. αχό τον 
εαυτό της, αχό το δημόσιο τομέα. ούτε αία δίοανμή. Αντίδο
τα. συαβωνα ν.ε τον χοοϋπολογισμο. οι δαπάνες αυξάνονται 
κατά 400 ολόκληοα δισεκατουαάρια.

Ο προϋπολογισμός υπολογίζουμε, ότι δ α  σδάσει να έχε; 
ένα χραγματικό έλλειμμα της τά ξεω ς  του 1.200 δισ. δοα·/- 
μών και οαντάζειδε. ότι ιχία μικοή χεοικοχη μόνο. σε αυτά 
τα μεγέδη δα  αοκουσε, ώστε να μην εχιδαουνδοόν οι εονα- 
ζόαενοι ή τουλάγιστον να εχιδαουνδοόν ε? ίσου, με τη-, χο- 
λυτελή Κυδέονησή μας. Α λλά όνι, η Κυβέρνηση περίκοπτε, 
-ο  εισόδημα των εογαζομένων. αλλά τον εαυτό της. δεν εν
νοεί να τον χεριορίσει

Π έρα, όμως, αχ’ αυτά, χου χεριλαμβάνονται, στον χοοϋ- 
χολογισμό. έχουμε και τον άλλο Καιάδα, των χροδληματικών. 
των αγροτικών συνεταιρισμών και των διαφόρων χαρεμβα- 
τικων εταιρειών και μονοχωλιακών εταιρειών, χου έχει ®τιά- 
ξ-ε: κατά δεκάδες η Κυβέρνηση του Π  Α ΣΟ Κ . οι οχοίες όλες 
λειτουργούν, με ελλείμματα. Υπολογίζουμε, ότι. συνολικά, 
αυτή η δραστηοιότητα δ α  κοστίσει στον ελληνικό Λαό 200 
δίς μέσα στο 1986.

Εκατό χενήντα, σε στοογγυλά νούμερα, οι χοοδληματικές 
και αλλα χενήντα δις όλα τα υχδλοίχα. Βχειδή οι χροδλέ- 
ψεις μας έχουν χάντα εχαληδευδεί, εγώ τουλάχιστον χι- 
στεόω ότι και σ’  αυτή την περίπτωση δα  βγούνε αληδινά 
χαοαχανω. αχ’ ό.τι λέμε αυτή τη στιγμή. Ν α λοιπόν. μία 
άλλη χηγή. αχό την οχοία δα  μχοοοόσε να αντληδεί αυτή η 
μείωση της αγοραστικής δυνάμ.εως. Να. ένας άλλος τομέας, 
μ α άλλη εστία διασχαδίσεως του δημοσίου χρήματος, χου 
δ α  μχοοουστ να χεριορισδεί εις όφελος των εργαζομένων.

Η  δεύτερη δασική μας αντίρρηση είναι, ότι αυτά τα μέ
τρα, είναι χωλά. Στηρίζονται μόνο, σε περιορισμό της ζη- 
τησεως. Δεν κάνουν τίχοτε. για να τονώσουν την χαοαγωγή 
κα· την χαρανωγικότητα. Και είναι γνωστό ότι. αν .δεν το- 
ν-ωδεί η χαοαγωγή και η χαοανωγικότης. δεν πρόκειται 
χοτέ να ανακάμψη η οικονομία. Τ α  έχει χει ο ίδιος ο Π οω - 
δυχουρνός επανειλημμένα και δεν χρειάζεται να εχαναλάβω 
εγώ τα λόγια του. Τι κάνει, όμως, το Π ΑΣΟ(Κ . για να εν- 
δαορυνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, για να ενδαορύνει την 
χαοαγωγή και την χαραγωγικότητα; Αχό την χοώτη ημέρα 
χου ανέλαβε. επεκτείνει αλόγιστα το δημόσιο τομέα και στρι
μώχνει. στη γωνία τον ιδιωτικό. Μιλάει για κανόνες του 
παιχνιδιού. Αλλά, τι κανόνες του χαινν’ί ’οό είναι αυτοί, χου 
οχό την υια έχετε εταιοείες του δημοσίου, χου λειτουογούν με 
συνεχή ελλείμματα, χου τα αναπληοώνει η Εδνική Τράχεζα. 
η Α.γσοτική Τ-άχεζα, ή ο κοατικός ποοϋπολογισμός και αυ
τές ανταγωνίζονται ιδιωτικές εταιοείες. οι οχοίες δεν ενουν 
άνετη χρηματοδότηση, δεν τους καλύπτει κανείς στα ελλείμ
ματα και αντ;δετα  διώκονται και ελένγονται κατα τρόπο 
στυγνό. 'Ο χι μόνο οι κανόνες του παιχνιδιού είναι άνισοι, αλ
λά και το παιγνίδι παίζεται, με σημαδεμένη τράπουλα.

Τρίτον, η, εισοδηματική πολιτική, που ακολούδησε η Κυ- 
δέονηση όλα αυτά τα χοόνια, τι κάνει; Στογεύει. στην ισο- 
πέδωση των αμοιβών. Εάν κοιτάξετε την εξέλιξη  των αμοι
βών ενός τμηματάρχου τραπέζης, ή ενός διευδυντού τραχε- 
ζης και ενός διευδυντού μιας βιομηχανίας, δα  δείτε ότι, με

το σύσητμα της Α Τ Α , όπως εφαρμόσδηκε, αυτός ο άνδρω- 
πος, δεν έχει κανένα κίνητρο να εργάζεται και να αποδίδει. 
Ούτε —  και αυτό είναι ακόμη σοβαρότερο —  έχει κανένα 
κίνητρο ο τμηματάρχης να γίνει διευδυντής, ο υπάλληλος 
να δουλέψει, για να προαχδεί. Εάν προαχδεί, το σύστημα της 
εισοδηματικής πολιτικής του Π Α Σ Ο Κ  τον τιμωρεί. δεν 
τον αμείβει.

Και το τελευταίο, με το σύστημα του ελέγχου τιμών, το 
οποίο ευχαρίστως ακούω, ότι δ α  το καταργήσετε, αλλά, σε 
βλέπω ακόμη, να το καταργείτε, τιμωρούνται οι επιχειρή
σεις, που έχουν υψηλότερη χαραγωγικότητα και τιμωρούνται 
οι επιχειρήσεις, οι οχοίες παράγουν προϊόντα ποιότητος, ω- 
δούνται δε όλοι οι Έ λληνες χαραγωγοί, στο να γίνουν εισα
γωγείς των ιδίων των προϊόντων τους.

Να, λοιχόν, γιατί χαρακτήρισα το χακέτο των μέτρων δο- 
λό κιαι να γιατί χιστεύω ότι μ’ αυτά τα μέτρα, δεν μπορούμε 
να έχουμε καμία πρόοδο και καμία εξυγίανση του προ
βλήματος. που μας απασχόλησε, της σταδεροχοίησης και 
στη συνέχεια της ανάκαμψης της οικονομίας. Εάν η Κυβέρ
νηση, ήταν ειλικρινής και πράγματι ήδελε να πετύχει κάτι 
τέτοιο, τότε δα  έπρεπε να έκανε αυτό, που έκανε ο Μιτεραν, 
ο οποίος το δεύτερο χρόνο της εξουσίας βγήκε και είπε, κά
ναμε λάδος και τώρα αντιστρέφουμε την πολιτική μας και 
κάνουμε στροφή 180 μοιρών. Επιστρέφουμε τις εθνικοποιημέ
νες επιχειρήσεις, στον ιδιωτικό τομέα, ενισχύουμε την ιδιω
τική πρωτοβουλία, απελευθερώνουμε την αγορά, από τους ε
λέγχους. Στη  συγκεκριμένη εληνική περίπτωση, νομίζω, 
ότι δ α  αρκούσε μια σειρά μέτρων, τα οποία δ α  μπορούσα να 
τα περιλάβω, σε πέντε κεφάλαια, όπως την καδιέρωση ισχυ
ρών κινήτρων παραγωγικότητας, για τους εργαζόμενους και 
τις επιχειρήσεις, την απελευδέρωση του τραπεζικού συστή
ματος, ώστε, απ’ τη μια να σταματήσει ο προνομιακός δα
νεισμός του Δημοσίου με όρους, καδ ’ υπαγόρευση, πάλι, από 
το Δημόσιο κιαι απ’ την άλλη να διευκολυνδεί η χρηματοδό
τηση της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των νέων αν- 
δρώπων χου δέλουν να ανοίξουν μία δουλειά. Δεύτερον, να 
περιορίσετε τις δαπάνες του προϋπολογισμού και ιδίως εκεί
νες των δημοσίων επιχειρήσεων καί οργανισμών, που έχουν 
φδάσει. σε ύψη δυσδεώοητα και που ο προϋπολογισμός, δεν 
τις αποκαλύπτει. Επί τρία συνεχή χρόνια ο προϋπολογισμός 
των Κυβερνήσεων του Π Α Σ Ο Κ  αποκρύπτει το ύψος των δα
πανών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Τρί
τον. να ελάμβανε τα μέτρα, που χρειάζονται, για να τονωδει 
ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός τονώνεται, όταν καταργή
σετε τις παρεμβατικός εταιρείες, που έχετε φτιάξει, για να 
το νοδεύουν. Τονώνεται ακόμα, όταν απελευδεοωδεί γενικά 
η αγορά. Τέταρτον, δ α  κάνετε πολύ καλά, αν δέλετε πράγ
ματι να σώσετε την ελληνική οικονομία και να περιορίσετε 
τον πληδωοισμό. να επιστρέψετε. στον ιδιωτικό τομέα, όλες 
αυτές τις προβληματικές επιχειρήσεις, που, όταν τις πή
ρατε, είχα; συνολικό έλλειμμα 7 δις και τώρα, μέσα στο 
1986. δα  φδάσουν. όπως είπα, τα 150 δις. Γυρίστε τις πί
σω να γλυτώσει το Κράτος, απ’ αυτόν τον βραχνά και για 
να δουν και κάποια ανάπτυξη.

Φοβάμαι, κύριο: συνάδελφοι, ότι η Κυβέρνηση, είτε, δεν 
δελει. είτε, δεν το αντέχει αυτό, γιατί κάτι τέτοια μέτρα, 
δ α  έδιγαν κυρίως διάφορους κομματικούς ευνοούμενους, που 
είναι εγκατεστημένο: κατά εκατοντάδες, τ’ αυτές τ:ς επιχει- 
οήσεις. αμείβονται με παχυλούς μΐισδούς και οι οποίοι είναι 
και το εσωκομματικό στήριγμά σας. Εγώ πάντως υποστηρί
ζω , ότι αυτός είναι ο λόγος, που. δεν τολυ.άτε. να τους δί- 
ξετε. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Θα είμαι πολύ ευ
τυχής. αν δώσετε άλλη εξήγηση, γιατί δεν τολμάτε να πε- 
οιορί'σετε ούτε κατά μία δραχμή τις δαπάνες του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα.

Τώηα. το τι δα  συμίβεί, στο μέλλον, για να μην λέτε, ότι 
εμείς τα λέμε αυτά, δα  σας διαβάσω τι λεε ’. η διεδνής νο
μισματική ανασκόπηση του Δεκεμβρίου του 1985. Πρόκειται, 
για ένα διεδνές τραπεζικό περιοδικό. «Η  δραχμή υποτιμήδη-
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κε. κατά I 5'c σ τ ;; 1 1 Οκτωβρίου και ένα πακέτο μετρώ, λι
τότητας εισήχθη. στην προσπάθεια να στηριχθεί η ασθενής 
οικονομία. Η υποτίμηση ακολούθησε το πρότυπο, που ανα
πτύχθηκε. σε προηγούμενες εκθέσεις μας, για τη δραχμή». 
Πράγματι είχαν προβλέψει την υποτίμηση του 1983 και αυ
τή. που συνέβη τώρα, το 1985.

«Οι ελληνικές οικονομικές συνθήκες έχουν σημειώσει μια 
ταχεία χειροτέρευση τους τελευταίου; μήνες, με επικείμενη 
επιτάχυνση του πληθωρισμού, από το ήδη υψηλό του επίπε
δο. με τον προϋπολογισμό εκτός ελέγχου και με το βάρος του 
εξωτερικού χρέους, που αρχίζει τελικά να αποτελεί αντικεί
μενο διεθνούς ανησυχίας».

Δεν συνεχίζω, λέει και άλλα και προβλέπει ότι. «δεν εί
ναι δυνατόν τ  δραχμή να κρατηθεί, σ’ αυτή την ισοτιμία, που 
είναι σήμερα» και τελειώνει λέγοντας ότι «παρ’ όλα αυτά η 
Ελλάδα θα αναγκαστεί τελικά να ρυθμίσει το εξωτερικό της 
χρέος, πιθανώς κάτω, από την εποπτεια του Διεθνούς Νομι
σματικού Ταμείου και ανάμεσα σε συνεχιζόμενη κοινωνική α
ναταραχή».

Ό ταν  εκθέσαμε παρόμοιες αχόψεις, κατά την προ ημε
ρήσιας διατάξεως συζήτηση, που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου 
και κατά τον προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός λίγο - πολύ 
εχεκαλέσθη άγνοια και είχε ότι. «δεν γνωρίζαμε ότι η κα
τάσταση — κατά την προεκλογική περίοδο—  ήταν τόσο άσ
χημη και το διαπιστώσαμε εκ των υστέρων». Τώρα φοβούμαι 
ότι ούτε άγνοια μπορείτε να επικαλεσθείτε και το χειρότε
ρο. γιατί μελετήσατε την κατάσταση, σε βάθος και όχι μόνο 
τη μελετήσατε, αλλά αναλάβατε και συγκεκριμένες δεσμεύ
σεις απέναντι στη ; ΕΟΚ. χροκειμενου να πάρετε το δάνειο 
τοιν 1.750 εκατ. ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων.

Και λυπούμαι, γιατί κάνατε ένα σοβαρό σφάλμα και δώ
σατε στοιχεία, που. δεν είναι ακριβή και αναλάβατε δεσμεύ
σεις. x.vj δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν, όπως την υπό
σχεση. ότι το έλλειμμα: του ισοζυμίου τρεχουσών συναλλαγών, 
από 3.200 ή 3.300 εκατ. που θα βγει μέσα στο 1985. θα  
μειωθεί στα 1.700 εκατ. Και φοβάμαι ότι. με κάτι τέτοια, 
θα εξαχθεί η εσωτερική σας αναξιοπιστία και στο εξω τε
ρικό και τότε, αυτό θα είναι το τέλος της δανειοληπτικής 
ικανότητας της Χ ώρας.

Ό μ ω ς , η Κυβέρνηση συ;εχίζει να τηρεί την ίδια τακτική 
αποπροσανατολισμού και την ίδια τακτική αισιόδοξων προ- 
βλέψεω; και να φέρνε' προς κύρωση μέτρα, τα οποία είνα· ε
ντελώς ανεπαρκή και λανθασμένα, γιατί έχουν λάθος κατεύ
θυνση.

Π οοσεξτε. κύριε Υπουργέ και προσέξτε όλοι οι Υπουργοί 
της Κυβερνήσεως, γιατί η κατάσταση έχει φθάσει πια. στο 
άκρου άωτον. Ό λ ε ς  ο: εφεδρείες του ελληνικού Λαού έχουν 
εξαντληθεί. Ό .τ ι  υπήρχε περίσσευμα ή περιθώριο της αντο
χή ; τη ; οικονομίας και αυτό έχει εξαντληθεί. Και έχετε 
φθασει. σε σημείο, που. δεν είναι πια. ούτε, για τακτική α
ποπροσανατολισμού. ούτε, για χρησιμοποίηση φθηνών τερτι- 
πιων προπαγάνδας, ούτε, για παραπλάνηση του Λαού. Εάν 
συνεχίσεοε να παραπλανάτε το Λαό. δεν κάνετε τίποτε άλλο, 
παρά να παραπλανάτε τον εαυτό σας.

Και φοβάμαι ότι. επειδή δεν έχετε πιά, ούτε το συγχωρη- 
τικο της άγνοιας. Ισχύουν για την Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ . 
τα λόγια, που είπε, από αυτό το Βήμα, ο σημερινός Π ρωθυ
πουργός το 1979. ο οποίος απευθυνόμενος προς εμάς, που εί
μαστε Κυβέρνηση τότε, είπε τα ε ξή ς :

«Αν δεν διαλέξετε στελέχη και Υπουργούς ικανούς να 
προβλεψουν στοιχειωδώς, όχι το χρόνο, αλλά το μήνα, την 
ΐοοομαδα. την ημέρα, τότε να φύγετε καλύτερα, από Γην ε
κούσια. για να μπορέσει να ορθιπόοήσει ο Τόπος». (Χειρο
κροτήματα από την Πλευρά της Ν έας Δημοκρατίας).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Γιάννης Ν. Αλευράς). Ο1 Γενικός Γραμ
ματέας του ΚΚΕ κ. Φλωράκης. έχει το λόγο.

Χ Α Ρ ΙΛ Α Ο Σ  Φ Λ Ω Ρ Α Κ Η Σ , Κύριοι βουλευτές, ο ειση
γητής της πλειοψηφιας, ο κ. Μαρινίδης. μας μίλησ; απόψε 
για πολλά και διάφορα.

Μ ας μίλησε για το έργο της Κυβέρνησης, μας περιεγρα- 
ψε κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση της οικονομίας της 
Χ ώ ρ α ; μας. μας έκανε και ορισμένες παραινέσεις και έκλει
σε τη.ομ.ιλ ία του με κάπ·: α, θα  μου επιτρέψετε την έκφραση 
μεγάλο στόμια, Μ ας είπε ότι η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  έ
δωσε στον ελληνικό αό τη δυνατότητα να εκφράζεται ε
λεύθερα. Με συγχωρείτε. αλλά αυτό δεν είναι δώρο και πα
ροχή της Κυβέρνησης. ΤΥ,ν ελευθερία του να εκφράζεται ε
λεύθερα ο Ελληνικός Λαός την απέκτησε με αγώνες, με 
θυσίες και με αίμα και δεν είναι δώρο κανενός.

Και μόνο για τα συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμβάνει 
τ * νομοσχέδιο δε μας μίλησε. Δε μας θέλησε για τα μέτρα 
αυτά που έχουν τον τίτλο «μέτρα προστασίας της Εθνικής 
Οικονομίας».

Το πρώτο πτυ ήθελα να παρατηρήσω είναι, πως ανεξάρ
τητα από την τιτλοφόρηση των μέτρων, στην πραγματικότη
τα πρόκειται για μέτρα που είναι σε βάρος του εισοδήματος 
των εργαζομένων, είναι σε βάρος του βιοτικού τοος επιπέδου 
γενικότερα. Για μέτρα τα οποία προσβάλουν ζωτικές, σπου
δαίες κατακτήσεις της εργατικής τάξη ς, όπως το θέμα των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων, τις οποίες με 
το νομοσχέδιο αυτό και με νομοθετική πράξη η Κυβέρνη
ση ουσιαστικά τις κατάργησε. Αυτά, κύριε Μαρινίδη. θα έχα
νε ο εργάτης, εάν αποσύρονταν τα μέτρα και τίποτα παρα
πάνω.

Δεν ξέρω  πώς παρόμοια μέτρα μπορούν να ονομάζονται 
μέτρα προστασίας της εθνικής οικονομίας. Γιατί γεννιέται 
το ςρώτηνα: Τι σχέση μπορεί να έχε; με το «εθνικό» η α
φαίρεση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δραχμών από τους 
εργαζόμενους και η μεταφορά τους στους εργοδότες και ειδι
κότερα στο μεγάλο κεφάλαιο. Γεννιέται πραγματικά το ερώ
τημα: Τ : σχέση μπορεί να έχουν με το «εθνικό» και την 
προστασία της οικονομίας, όταν μ’ αυτά καταργούντα: ου
σιαστικά κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το 
δικαίωμα για τις συλλογικές συμβάσεις και το δικαίωμα της 
απεργίας με την μέθοδο της προσφυγής στα ασφαλιστικά 
μέτρα.

Τέλος, τι σχέση μπορεί να έχουν με το «Εθνικό», όταν τα 
μέτρα αυτά υπάγοοεύθΥναν. έτσι ή αλλιώς από την ΕΟΚ. 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από ξένα κέντρα και που η 
πορε;α της υλοποίησης παοακολουθείται και ελέγχεται από 
τα κέντρα αυτά. , ,  , ^

Αν αυτά ο κ. εσηγητής της Πλειοψηφιας τα ονομάζει μέ
τρα ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής, αυτό είναι δικό του 
θέμα. Για μας τα μέτρα αυτά είναι μέτρα ας τα πούμε ανά
πτυξης. αλλά μέσα στα πλαίσια της εξαρτημένης οικονο
μίας.

Για μας ο τίτλος αυτός «Μ έτρα για την προστασία της 
Εθνικής», το υπογραμμίζω «Εθνικής Οικονομίας» χρησιμο
ποιείται στα πλαίσια της γνωστής, μεθόδου παοαπλάνησητ 
και αποπροσανατολισμού του Λαού: Ν α συνοδεύο;τα: κατα 
κανόνα τα όποια αντιδημοκοατικά και αντιλαϊκά μέτρα ί.ζ 
τον προσδιορισμό εθνικό. Ψ άξτε να βρε'τε και θ α  δείτε, ότι 
ό7,α τα αντιλαϊκά μ έ 'ρα  έχουνε τον προσδιορισμό αυτόν στην 
αρχή. Εθνικό το ένα, Εθνικό το άλλο.

Και για μας πρόκειται για μέτρα καθαρά ταξικής επιλο
γής, που βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης του 
συστή/μαμτος και επιδιώκεται μ’ αυτά το ξεπέρασμα της κρί
σης σε βάρος των εργαζομένων και η προστασία των προνο- 
μίων κα: κερδών του μεγάλου κεφαλαίου.

Η δεύτερη παρατήρησή μας αφορά τον τρόπο με τον οποίο 
η Κυβέρνηση θέσπισε τα μέτρα αυτά. Η  Κυβέρνηση για τα 
τόσο σοβαοά αυτά αέτοα. μέτρα που έχουν προκαλέσει την 
αγανάκτηση και τη διαμαρτυρία του συνόλου των εργαζόμε
νων. ακολούθησε τη μέθοδο των πράξεων νομοθετικού πε
ριεχομένου. σε μια περίοδο που λειτουργούσε η Ολομέλεια τη.ς 
Βουλής. Αλήθεια, τόσο έκτακτη περίπτωση, εξαιοετικά ε
πείγουσας κα: απρόβλεπτης ανάγκης, όπως προβλέπει το 
Σύνταγμα, ήταν για να καταφύγε: η Κυβέρνηση σ’ αυτό"; τον
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τρόπο; Τόσο πολύ άλλαξαν οα πράγμα τ α από τις εκλογες, 
-οο το Π Α Σ Ο Κ  ΖμΛευαίιω.β τον ελληνικό Λαό ότι όλα πάνε 
νοαλά, ότ: δεν πρόκειται να χεριικοπεί η Α Τ Α  από τους ερ
γαζομένους,, αλλά αντίΨετα πρόκειται να βελτιωΨει; Ιο 
Ι Μ Σ Ο Κ  -/.α: τότε έκρυψε την αλήψεα και τώρα φυσικά το 
ίδιο κάνει. Δεν επρόκειτο για καμιά απρόβλεπτη ανάγκη, ε- 
πρόκειτο για μια πιροσπάΨεια να φέρει τους εργαζομένους 
μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα και πρόκειται σε τελευ
ταία ανάλυση για μια εκδήλωση αυταρχισμού της Κυβέρνη
σης, που το τελευταίο διάστημα γίνεται χαρακτηριστικό της 
πολιτικής της.

Η  Κυβέρνηση, για να υπερασπίσει τα γνωστά μέτρα, υπέ
βαλε το ερώτημα κα: κατά κάποιο τρόπο με άλλα λόγια μας 
το υπέβαλε και ο εισηγητής: ' Εχουμε κρίση, δεν πρέπει να 
ξεπεραστεί η κρίση αυτή; Και τι Ψα γίνει αν δεν ξεπερα- 
στεί; Σίκίεφτήκαμε τι πρόκειται να χάσει ο εργάτης; Το Ψέ
μα δεν είναι αν πρέπει να ξεπεραστεί ή όχι η κρίση. Π ι
στεύω ότ: δεν Ψα υπάρξει 'Ελληνας που να διαφωνήσει σ’ 
αυτό, ότ; ποέπετ δτλαδή να ξεπεράσοανε την κρίση. Το Ψέμα 
είναι πώς Ψα ξεπεραστεί η κρίση αυτή.

(Σ το  σημείο αυτό, την Προεδρική Έ δρα  καταλαμβάνει ο 
Α / Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μ ΙΧ Α Η Λ  ΣΤΕ Φ Α Ν Ι- 
Δ Η Σ ) .

Η Κυβέρνηση έκανε τη δ'κή της επιλογή και μάλιστα χω
ρίς να τη συζητήσει με κανένα. Και το πιο φοβερό είναι, ότι 
δεν τη συζήτησε ούτε με κείνους που τα μέτρα κατά κύριο 
λογο τους αφορούσαν, εκείνους που καλούνταν να πληρώσουν 
τις συνέπειες των μέτρων αυτών.

Η επιλογή αυτή για μας είναι μια επλογή καΨαρά τα
ξική. που τα σπασμένα της χοίσης παΜε να τα πληρώσουν 
°ί εργαζόμενοι. Η  επιλογή αυτή στηρίζεται στη γνωστή Ψεω- 
ρια των συντηρητικών δυνάχεων. πως για τον πληΨωοισμό 
και τα αλλα φταίνε ο· μισΨοι και όχι τα υπερκέρδη του κε
φαλαίου. πως για την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να στη- 
ριχΨονμε κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά. στη λεγό- 
μενη ιδιωτική πσωτοβουλια. Γ : ’ αυτό παγώνουμε τους κι- 
σΨούς. απανορεύουαε κάδε αύξτση. εξαϋλώνουμε την ΑΤΑ 
και απελευΨεοωνου’ΐε τις τιχές. Και εδώ η Νέα Δηαοκεατία 
στην ουσία  ̂δεν διαοωνεί. στις λεπτομέρειες διαφωνεί ή μά7.- 
λον προσΨετει. γιατ> είδα μια πσ-όταση τροπολογίας τομ \τ- 
ταε^πλήρκ απελευθέρωση των τιμών % τ διάλυστ, των μονο
πωλίων. Αλλά ποιων μονοπωλίων; Των κρατικών.

Με άλλα λόγια, αφαιρούμε εισόδημα από τους εσγαζόχενου- 
κα: το δίνουμε στους βιεαήχανους για να κάνουμε επενδύσεις. 
ί Ι̂α. 10 χρονιά τους οινουυ.ε και κινητά και παροχές, αλλά 
δεν κάνουν επενδύσεις. Γιατί: Αυτοί προτιμούν άλλους δρόμους 
προτιμούν το εύκολο κέρδος.

Τ α  μέτρα αυτά, κατά τη δική μας γνώμη, δεν πρόκειται 
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κρίσης. αντίΨετα Ψα 
τα περιπλέξουν ακόμα περισσότερό. Κα: τούτο γιατί μειώ 
νουν τη λαϊκή κατανάλωση, η οποία μπορεί να στηρίξει την 
ντόπια παραγωγή. Γιατί παραχωρούν στην ιδιωτική πρωτο
βουλία τεράστιους πόρους, τους οποίους είναι βέβαιο ότι ψα 
κατασπαταλήσει σε άλλους σκοπούς. Για μας χρειάζεται μια 
εντελώς διάφορη πολιτική, μια πολιτική που Ψα έχει κα- 
τεύΨυνση την εξυγίανση και τη στήριξτ στο δημόσιο "τομέα. 
Την ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής και την προστασία των 
προϊόντων. Γην άμεση και αποφασιστική ενίσχυση των μικρο- 
μεσαιων. Ι ο κτύπημα της ασυδοσίας του μεγάλου κεφαλαίου. 
Και όλα αυτά, φυσικά, πρέπει να συνοδεύονται με τη διατή
ρηση και βελτίωση του β'οτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Έ τσι, είναι φυσικό η εργατική τάξη να μη δέχεται την 
κυβερνητική επιλογή, που είναι μια πολιτική μονόπλευρη κα. 
αποκλειστικά σε βάρος των εργαζομένων. Κα: η Κυβέρνηση, 
αντί να αφουγκραστεί τη; φωνή κα: τα αιτήματα των εργα
ζομένων, αντέψετα κλιμακώνει τη; επίΨεση σε βάρος τους και 
με τις γνωστές δικαστικέ; παρεμβάσεις — κα: α ; ορκίζονται 
ορισμένο: αρμόδο: υπουργοί από το πρωί μέχρι το βράδυ για

μη επέμβαση στη Δικαιοσύνη—  προσπαΨει να οιαιρεσ^ι και 
να ελέγξει το συνδικαλιστικό κίνημα. (

Κίνα: γνωστά, κύρ ο: συνάδελφοι, τα γεγονότα γύρω από 
την εκλεγμένη διοίκηση της Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλά
δος κα. δε Ψόλ ο α ;α·ς απασχολήσω πάνω σ τ : ζήτημα *>τό. 
Και φτάσαμε σήμερα στο σημείο να Ψεωρούντα: παράνομες οι 
απεργίες, που γίνονται για αιτήματα που δε βρίσκονται μέσα 
c - α πλαίσια της ειεοοηματ.κή; πολιτικής της Κυβέρνησης. 
Με άλλα λόγια να καταστρατηγείται σε τον πιο βάναυσο τροπο 
το δικαίωμα αυτό των εργατών, που κατεκτησαν με τοσους 
αγώνες κα: Ψυσίες.

Η Κυβέρνηση μπορεί να επιμένει στην επιλογή της και να 
ζητάει την επ.κύρωση των νομοψετικών πράξεων. Οι εργαζό
μενό:. όπως το έδειξαν μέχρι σήμερα, δεν πρόκειται --πιστεύ
ουμε—  να αποδεχψούν και, ασφαλώς. Ψα αναπτύξουν ακόμα 
παραπέρα τους ενωτικού; ταξικούς αγώνες για την υπερά
σπιση των συμφερόντων τους.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αρνείτα: να επικυρώ
σει με την ψήφο του τις σχετικές νομοΨετικές πράξεις πο- 
πλήττουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Κα: ακόμη δηλώ
νει. ότι Ψα συμπαρασταΨεί στους αγώνες αυτούς των εργαζο
μένων.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Υπουργός 
ΕΨνικής; Οικονομίας έχε: το λόγο.
Κ Ο Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. ΕΨν. Οικονομίας). Κυρίες και 
κύριοι ουνοδελφ.ι για να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα της 
Π ρ ά ξη ς  Ν'μοΨ'ετικού Περιεχομένου και των μέηρων, 

πρέπει να κατανοήσουμε τη δυναμική της οικονομίας μας. την 
δυναμική η οποία την διακρίνει τα τελευταία χρόνια. Μέχρι 
το 1974 η οικονομία μας γνώρισε πράγματι, ικανοποιητικούς 
αυξητικούς ρυψμούς και αυτό για τους εξή ς λόγους: Είχε 
χαμηλή επίπείο ανάπτυξης σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές 
χώρες του Ο Ο ΣΑ  και το πρότυπο ανάπτυξης που αχαλευΨή- 
Ψηκε ήταν κυρίως, το πρότυπο της ελαφ>ράς βιομηχανίας, της 
ανάπτυξης της οικοδομής, της διεύρυνσης των υπηρεσιών και 
της επέκτασης δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν προήγαν την 
μεταποιητική δομή της Χ ώρας.

Το πρότυπο αυτό είχε σαν κύριο χαρακτηριστικό την άμε
ση απόδοση. Στόχο; ήτα; η γρήγορη αύξηση του προϊόντος, 
της απασχόλησης, του εισοδήματος, έτσι ώστε να φανεί γρή
γορα η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Μία χώρα συ. ιαικ:|λχΨΐε': ένα τέτοιο πρότυπο, δεν μπορεί να 
δημιουργήσει τις προϋποΨέσεις για να αχολουΨήσει μακρο
πρόθεσμα μια τροχιά αυτοδύναμης ανάπτυξης. Το πρότυπο 
αυτό έχει ορισμένο όριο, το οποίο γρήγορα εξαντλεί, και πρά
γματι η ελλν}ι:κή οικονομία εξάντλησε το όριό τηις, γρήγο
ρου ρυΨμού ανάπτυξης. γύρω στα μέσα της ΙΟετίας του 1970.

Από το 1975 Kat μετά αρχίζει να πέφτει ο ρυΨαός ανά
πτυξη·; του Α Ε Π . Έχουμε αύξηση του πληΨωρ ισμού και υ- 
πάονει μείωση των επενδύσεων στην μεταποίηση.

Από το 1975 και μετά φαίνονται οι κύριες αδυναμίες της 
οικονομίας μας. Η αύξηση της ζήτησης που παρατηρείται δεν 
οδηγεί σε αύξηση της εγχώριας παραγωγής. Και αυτό γιατί 
η ελληνική βιομηχανία παράγει προϊόντα, που μερικά μονάχα 
α;ταποκρίνονται στις ανάγκες του πληψεσμού μας. Τ α  προ
ϊόντα είναι ποιοτικά χαμηλά σε σύγκριση με τα διεΨνή και 
δεν ανταποκρίνοντα: στη ζήτηση των στρωμάτων εκείνων τα 
οποία έχουν αυξημένο εισόδημα. Το αυξημένο εισόδημα οδηγεί 
σε μεγαλύτερες εισαγωγές.

Π έρα απ’ αυτό, η εγχώρια βιομηχανία δεν παράγει προ
ϊόντα που μπορούν να καλύψαυν τις ανάγκες για κεφαλαιου
χικό εξοπλισμό. Και αυτός ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός 
πρέπει να εισάγεται. Έ τσι με την είσοδό μας στην Κοινή Α 
γορά και τη βαΨμιαία απελευΨέρωση των εισαγωγών, ό’/.ο 
κα: δε.ισώνεται το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών. Σ ’ αυτό 
συντείνει επίσης η χαμηλή παραγωγικότητά μας κι η χαμη
λή ανταγωνιστικότητα μας. Η διάψεση τισν προσόντων μας 
γίνεται όλο κα: πιο δύσκολη. Τ α  πιροϊοντα μας εκτοπίζονται:
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2τλ αγορές, όπου χροηγούμενπ είχαν εισαχ-Ψεί. Μειώνονται 
μ' « τ ό  τον τρόπο ο; εισπράξεις μας από το εξωτερικό.

Οι αδυναμίες αυτές ποο σας ανέφερα συγκαλύφψηκαν, μετά 
την τρωτή ενεργειακή κρίση, ατό την εξέλιξη  του ισοζυγίου 
των »δήλων συναλλαγών. Ot άδηλοι πόροι ακολούθησαν μια 
αυξητική χορεία κχ·. έτσι κάλυψαν τα δ'.ευρυνόμενα ελλείμμα- 
και εξασφάλισαν τις χροϋχοΨέσεις για τον απαιτούμε νο εξι- 
σορρσπητικό δανεισμό.

Μετά τη δεύτερη ενεργειακή κρίση του .79 όμως και την 
παγκόςμ α ο:κο·ν:μ:κή κρίση. τα -χρόνια διαρθρωτικά προ
βλήματα χαραμίζονται σε μεγαλύτερη οξύτητα. Αρχίζει η 
κάμψη των αδήλων τόρων και έτσι δεν υτάρχουν χια ο: εισροές 
εκείνες που Ψα εξασφαλίσουν μια αχρόσκοχτη χορεία στην οι
κονομική εξέλιξη .

Οι κύριοι περιοριστικοί χαράγοντες της ανάπτυξης στην 
Ελλάδα αρχίζουν να εχιδρούν ασφυκτκ'.ά στην εξέλιξη . Η 
ανισορροπία μεταξύ της εγχώριας ζήτησης και προσςοράς 
αγαθών και υπηρεσιών επιτείνει την ελλειμματικότητα του 
ισοζυγίου πληρωμών. Η χαμηλή και απαξιώ μένη παραγωγική 
δάση της μεταποίησης οδηγεί σε ακόμη χαμηλότερη ανταγω
νιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Έχουμε εξηγήσει σ αυτή την ΑιΨαυσα, οτι το 1981 η 
πρώτη κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  επεδίωξε. κυρίως στον το
μέα της κοινωνικής πολιτικής, την υπάρχουσα κατάσταση. Να 
περιορίσει τις μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες, να προ
χωρήσει σε παροχές στον τομέα της παιοειας και της υγείας, 
ώστε να βελτιώσει το επίπεδο. Γενικά να ακολουθήσει μια δυ
ναμική κοινωνική πολιτική.

Και έχουμε επίσης αναφέρει, ότι οι επιτυχίες -τον τομέα 
αυτό ήταν σημαντικές. Ό λοι οι πίνακες δείχνουν, ότι οι μι- 
5ψοί και τα ημερομίσθια, ιδίως τα κατώτατα ημερομίσθια κα: 
ο. κατώτατοι μ βΨοί. αυξήψηκαν σημαντικά.

Στον τομέα τπς βελτίωσης, όμως, των διαρθρωτικών αδυ
ναμιών, όπως επίσης έχουμε αναφέρει, η εξέλιξη  δεν υπήρ
ξε  η επιθυμητή και παρουσιάστηκαν ανισορροπίες. Η βελτίω
ση του βιοτικού επιπέδου οδήγησε σε αύξηση του εξωτερικού 
χρέους της Χ ώρας. Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα το 
1985 έφψασαν περίπου στο επίπεδο ή ξεπέρασαν ω ς ποσοστό 
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, τα αντίστοιχα επίπεδα του 
1981 και ο πληθωρισμός παρεμεινε την 4ετ·.α σε ένα επίπεδο 
γύ,ρω στο 20%,

Έ τσι, το εξωτερ,.κό χρέος αυξήθηκε σημαντικά και αυτό 
είναι ένα γεγονός, το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 
διότι η Χ ώρα μας δεν έχει ούτε το παραγωγικό δυναμικό, 
ούτε το φυσικό πλούτο, ώστε για παράδειγμα, όπως οι ΗΓ1Α 
να αδιαφορήσει για το εξωτερικό χρέος. Είναι ανάγκη να 
προσέξουμε αυτή την εξέλιξη , διότι η δυσανάλογη αύξηση 
του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και η επιτάχυνση 
του εξωτερικού χρέους της Χ ώ ρας οδηγούν σε αδιέξοδα, σε 
ες  ορχήσεις και ανάληψη υποχρεώσεων, οι οποίες μπορούν να 
περιορίσουν σημαντικά την ελευΨερία κινήσεών μας. Αυτή την 
ελ,ευό'Ο,ρία κινήσεωΙ.' πρέπει να διατηρήσουμε. Και για να τη 
διατηρήσουμε, στόχος μας πρέπει να είναι ο περιορισμός του 
ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών και του εξωτερικού δα
νεισμού. Π ω ς  να πετύχ;·υμε. λοιπόν, τον περιορισμό αυτό;

ΊΕνα μέσο fix την επιτυχία του σκοπού είναι ο περιορισμός 
της ζήτησης. Πρόγραμμα γισ τη συγκράτηση του εξωτερικού 
χρέους, χωρίς συγκράτηση τη,ς εγχώριας ενεργούς ζήτησης 
δεν μπορεί νχ υπάρξει. Κάψε αύξηση της εγχώριας ενεργούς 
ζήτησης Ψα οδηγήσει και σε αύξηση του εξωτερικού χρέους. 
Α,ν Ψελήσουμε για παράδειγμα να σχεδιάσουμε αύξηση του 
ακαψάριστου εγχώριου προϊόντος. έστω κατά μία μονάδα, 
κατά ένα ποσοστό, πράγμα που δεν είναι σημαντικό. Ψα διαπι
στώσουμε ότι η οριακή αυτή αύξηση Ψα έχει επίπτωση στο 
έλλειμμα του ’ σοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ψα επιταχύ
νει τον πληΨωριομό και Ψα οδηγήσει σε μεγαλύτερο δανεισμό.

Α ς προσέξουμε και το ε ξή ς : Η εΨνιική δαπάνη, δηλαδή η 
κατανάλωση πλέον των επενδύσεων και πλέον των μεταβολών

των αποΨεμά-ω για το 1985 υπερβαίνει το -ακαΨάριστο εγ
χώριο προ-όν κατά 7.6%. Έ να μέρος αυτού του 7.6%. ποσο- 
στ ο.2% καλύτερα ατό καΨαρό δανεισμό της Χ ώρας στην 
αλλοδαπή. Ο δα εισμός αυτός, εςόσον χρησιμοποιείται για τη 
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, που αυξάνουν την 
παραγωγική ικανότητα της Χ ώρας, αποτελεί μία σωστή και 
ελδ ¿δειγμένη πολιτική. βοηΨά την ανάπτυξη. Εφόσον όμως 
χρησιμοποιείται για να καλύψει καταναλωτικές δαπάνες του 
δτμοσίου ή των ιδιωτών, δημιουργεί αδιέξοδα κα: απλώς 
προσΨέτε: δυσκολίες. Επομένως είναι μία πολιτική που δεν 
μπορεί να συυεχ.σΨεί επ’ άπειρον.

Αυτή ήταν η κατάσταση η οποία δημιουργήψηκε. όπως εί
πα. από τις ανισορροπίες, συνέπεια της εντατικής κοινωνικής 
πολιτ.κη,ς. της προτεραιότητας της κοινωιμκής πολιτικής 
και αυτή την κατάσταση Ψελήσαμε να αντιμετωπίσουμε με τα 
μέτρα που πήραμε στις 11 Οκτωβρίου 1985.

Τα μέτρα αυτά είχαν σαν σκοπό τη μείωση του ελλείμμα
τος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τον περιορισμό των 
ελλειμμάτων του δημοσίου και επομένως την αποδυνάμωση 
των πληθωριστικών π’ έσεων.

Ο συνάδελφος κ. Μαρινίδης ανέφερε το πρόγραμμα σταψε· 
ροχοΐητης της οικονομίας. Είναι γνωστό και δεν Ψέλω να το 
επα'αλιαβω. Κεντρικό στο χείο -— και αυτό ενδιαφέρει σήμερα 
στη συζήτηση—  κεντρικό στοιχείο του σταΨεροποιητικού προ 
γράμματος είνα· η εισοδηματική πολιτική.

Εξήγησα /.α: πριν, ότι για να αντιμετωπίσουμε αποτελε
ί ματ ιχά το πρόγσαμμα του ισοζυγίου πληρωμών είναι σημα
ντικό να περιορίσουμε τη ζήτηση. Ο περιορισμό; της ζήτησης 
δεν είναι δυνατός και χωρίς περιορισμό των εισοδημάτων.

Στην Ελλάδα βέβαια οι μισΨωτοί δεν αποτελούν ένα τόσο 
σημαντικό ποσοστό όσο αποτελούν στις ανεπτυγμένες βιομη
χανικές καπιταλιστικές χώρες. Στις χώρες αυτές φψάνουν 
κα: ένα ποσοστό 89— 85%. Στην Ελλάδα ο: μισΨωτοί υπερ
βαίνουν το 49% περίπου, αλλά το ποσοστό αυτό είναι επίσης 
σημαντικό για τη δική μας οικονομία. Η συμπεριφορά τους 
αποτελεί καΨ-οριστικό παράγοντα των οικονομικών εξελίξεων. 
Χωρίς επηρεατμό της δικιάς τους συμπεριφοράς, δεν είναι 
δυνατός ο έλεγχος της πορείας της οικονομίας μας.

Χρειαζόταν, λοιπόν, μια εισοδηματική πολτική, η οποία Ψα 
συνετε.νο σε πεσιορομό της σήτησης. Και προτιμήσαμε να 
καΨορίσουμε την εισοδηματική χυτή πολιτική ευΨέως. να κα- 
Ψορισουμε ποιά ψ,χ είναι η αύξηση των εισοδημάτων των μι- 
σΨωτών. για να πετύχουμε τους στόχους, τους οποίους προανέ- 
φερα. Υπήρχε βέβαια η δυνατότητα μιας άλλης εισοδηματι
κής πολιτικής. Για παράδειγμα Ψα μπορούσε να ακολουΨηΨε! 
μια ιτιαίτερα αυστηρή νομισματικά πολιτική, η οποία Ψα ε ξ α 
νάγκαζε τις επιχειρήσεις με άμεση συμπίεση του κόστους ερ
γασίας. σε άρνηση αυξήσεων, σε απόλυση προσωπικού και ετσ: 
μα,κιροπροΨεσμ,α σε σημαντική αύξηση της ανεργίας.

Αυτή είναι μ α απόλυτα φιλελεύΨερη χολιτική. η οποία δεν 
-αα οκσι,όταν σε νομικούς περιορισμούς, όπως η πολιτικ-ά, η 
λ··- Λ ‘.εριεχετατ στο υ·πο κρίση νομοσχέδιο. Μία τέτοια επι- 
λ.-;ή οεν είναι επιλογή μας. διότ: είναι α /ελεγκτή, γιατί εί
να: πολύ πιό καταπιεστική και το αποτέλεσμά της Ψα ήταν 
••-'λν πιο αρνητικό απο εκείνο, το οποίο επιδιώκαμε,. Ιύή.είς επι- 
λεςαμε την άμεση ρύΨμιση. που περιέχεται σ ’ αυτό το νομο- 
σχέοιο. ώστε να έχουμε την δυνατότητα ρύΨμι-ης των επιπτώ
σεων στο εισόδημα των εργαζομένων.

Η εισοδηματική πολιτική, που διαγράφεται στο υπό κρίση 
νομοσχέδιο. Ψα έχει επίσης Ψετικά αποτελέσματα στην αντα
γωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.

Πτιως δείχνουν οι μετρήσεις για τηιν ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών προϊόντων, η ανταγωνιστικότητα αυτή, όπως 
προκύπτει από την συμμετοχή του κόστους εργασίας ανά μονά- 
εα προϊόντος, χειροτερευσε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 
Είναι φανερό αυτό εφόσον αυξήψηκαν οι αμοιβές των εργα
ζομένων. Αυτό ΐ'χε κάποια επίπτωση.



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν πάρουμε λοιπόν τα -τοίχ-εία, ·5; δούμε ότι η » /ξη τή  τη ; 
αμοιβής εργασίας μας στη Χ ώρα μας ήταν —άρα ~οΧύ ση
μαντική τε σχέση μ: την αύξηση η οττ;’α: υπήρξε στις υπό
λοιπες χ ώ : :  ς του (!',)X \. Λυτό είχε είπόσης συνέπεια στη 
μείωση της ανταγωνιστικότητας. Θα καταχέσω τους σχετ: 
κούς πίνακες. από σου; οποίους εύκολα μπορεί να διαπιστω- 
ΐε ί , ότι τα 3 τελευταία χρόνια ύπαρχε: η μείωση αυτή, η 
:π'.:α δημιουργεί τ : ;  δυσκολίες για τη διάδοση των προϊόντων

μ·*?·
Είπε ο κ. Φλωράκ.ης. ότ; τα μέτρα αυτά αποσκοζούν να 

υποφέρουν κέρδη στα μονοπώλια, - —δα επανέλδω σ' α υ τ ό -- 
αλλά -δα ήταν σκόπιμο να κάνε: ζα : ένα σχόλιο ω ;  προ; αυτό 
το σημείο, ω ;  προς το σημείο τη ; ανταγωνιστικότητας.

Λ :ότε όταν όλες ο: χώρες προσπαθούν να αγοράσουν φδηνο- 
τερα προϊόντα και οεν στοές·.νται προ; τα δικά μας. πιστεύω 
ότ: έχουμε υποχρέωση, να εξασφαλίσουμε τα προϊόντα μας να 
έχουν τέτοιο επίπεδο τιμών ώστε να διατεδούν. Γιατί όταν 
για παράδειγμα ο: χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού δεν αγο
ράζουν, είτε το κρασί μας, είτε τα βιομηχανικά προϊόντα μ ' ; ,  
γιατί οι τιμές είναι πολύ υψηλέ;, πιστεύω ότ: έχουμε υπο
χρέωση·. όχι να διαμαρτυρόμαστε, γιατί δεν αγοράζουν, αλλά 
να δούμε τη συγκεκριμένη αιτία. Και η συγκεκριμένη αιτία 
είναι το επίποδο της τιμή; και αυτή την αιτία πρέπει να αντι
μετωπίσουμε.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Α Λ Ο Υ Δ ΙΙΣ . Μου επιτρέπετε μια ερώ 
τηση;

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Εδνικής Οικονομίας). Ό -  
νι. γιατί δεν τελείωσα, κύριε Καλούίη και δ α  επανέλ-δω.

'Οταν, λοιπόν, βελτιώσουμε την σχέση του κόστους εργα
σίας με την τιμή του προϊόντος, -δα μπορέσουμε να βελτιώσου
με και την διάδοση των προϊόντων μα ;, και να μην εκτοπί
ζουν τα ξένα προϊόντα τα δικά μ α ; στην εσωτερική αγορά 
και να μπορέσουμε να δια-δέσουμε περισσότερα στο εξωτερικό.

Υψηλότεροι μισδοί και αμοιβές πρέπει να συμβαδίζουν μι 
αύξηση της παραγωγικότητα;.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Μ ΓΓΟ Υ ΤΟ Σ. Παραγωγικότητας της έργα 
αίας.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  νΥπ. Ε-δνική; Οικονομίας). Π α 
ραγωγικότητα; τη ; εργασία;. Μάλιστα.

ΥςηλότερΟ! μισδοί και αμοιβές μπορεί να είναι και απο
τέλεσμα αναδιανομής εισοδήματος. Δικαιότερης κατανομής 
μεταξύ αμοιβής εργασία;, επιχε ρημτικού κέρδους και επα- 
ναπενδυομένης α ξία ;. Ό μ ω ς , οι δυνατότητες αναδιανομής 
δεν είναι απεριόριστες. Καδορίζονται και από τα δεδομένα 
τ η ; κάδε επιχείρησης — γιατί μία επιχείρηση δεν μπορεί να 
δουλεύει επ’ άπειρον με ζημιά·—  και από την γενικότερη οι
κονομική συγκυρία. Μία οικονομία δεν μπορεί να συνέχιζε· 
να πορεύεται συνεχώς με δανεισμό και με προϊόντα τα οποία 
δεν διατίθενται.

Ορισμένες, λοιπόν, συγκυρίες — και αυτή η συγκυρία η 
σημερινή στη Χώροι μ α ;—  μπορούν να απαιτούν αυξημένες 
επενδύσεις, αυξημένη ροή πόρων για τη λειτουργικότητα, για 
τον εκσυγχρονισμό, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, μπο
ρούν να απαιτούν —και απαιτούν— - την συμβολή των εργα
ζομένων για το στόχο αυτό. Ό π ω ς , σε άλλη φάση — και αυτή 
ήταν η φάση που περάσαμε—  η αυξημένη αμοιβή των έργα 
ζομένων μπορεί να απαιτεί περιορισμό των κερδών, ακόμη 
και των επαναπε/δυομένων κερδών η του — όπως είπα— επι
χειρηματικού κέρδους.

Πρέπε ι να βλέπουμε, λοιπόν, τη συγκεκριμένη οικονομική 
συγκυρία και να διαλέγουμε μέσα στην συγκεκριμένη αυτή 
οικονομική συγκυρία το μέτρο εκείνο το οποίο -δα βοηδήσε 
μακροπρόθεσμα την πορεία της οικονομίας.

Μετά μία περίοδο σημαντικής αύξηση; των πραγματικώ- 
αμοϋοων των εργαζόμενων, είναι καιρός πια να προσέξουν.: 
και την ροη πόρων για την βελτίωση της παραγωγικότητα; 
των επιχειρήσεων. Χ ωρίς τέτοια ρ·:ή για την παραγωγικότη

τα. οι αυξήσει; μισδών και ημερομισδιων -δα συνεεουοντα. 
:λ : και περισσότερο με περισσότερους ανέργους και υψηλότε- 
οους ρυ-δμούς πληθωρισμού. Εμείς πιστεύουμε οτ: ούτε το 
ένα — οι άνεργοι— ούτε το άλλο · —υψηλοί ρυ-δμοί πληδωρι- 
. :οί συμβιβάζοντα. με μία π λιτική ανάπτυξης και κ.οινω- 
νικής δικαιοσύνης.

Η σοσιαλιστική προοπτική μας δεν σημαίνει ότι πρεπει να 
αναδ'.ανείμουμε ριζικά και αμοσα κάδε παραγομενη αςισ. 
Μια τέτοια δεώρηση δα  παρέβλεπε τ ι ; νομοτέλειες τη? οι
κονομίας μας. II δίκιά μας προοπτική, η σοσιαλιστική προ
οπτική, συνδέεται με ανάπτυξη, παραγωγικότητα, εκ τυχ εθ
νισμό του παραγωγικού δυναμικού, συνδέεται με συνεχή δη
μιουργία αξίας.

¡1 βελτίωση των εισοδημάτων δεν μπορεί, — και εδώ είναι 
το λάδος ορισμένης αριστερά; να είναι αποτέλεσμα διατα
γών σε μια στάσιμη κοινωνία. Δεν είναι αποτέλεσμα διαταγών, 
είναι αποτέλεσμα δεσμικών αλλαγών, διαρδρωτικών με
ταβολών. αλλαγών στις σχέσεις παραγωγή; σε μία συνεχώς 
μετά δ ;·.■./.:·μ:νη οικονομία, σε μία μεταβαλλόμενη κοινωνία. 
ποι· πρέπει να επιδιώκει και να επιτυγχάνει διαρκώς υψηλό
τερα επίπεδα ανάπτυξης. Υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξη; οδη
γούν στο στόχο. Εμείς έχουμε δείξει, ότι η βελτίωση: του εισο
δήματος των εργαζομένων είναι πρωταρχικό μέλημά μας. Ε 
μείς καδ.ερώσαμε την Α Τ Α  το I-982 και επειδή εμείς ακρι
βώς έχουμε γνώση, συναίσδηση τ: απαιτούν τα συμφέροντα 
των εργαζομένων, δε,· μπορούμε να προχωρούμε άκριτα σε 
εισοδηματικές ρυδμίσεις. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το σή
μερα. αλλά και το αύριο. Πρέπε: να βλέπουμε την ,προοπτικη 
τη ; ε ξέ λ ιξη ; και όχι να επιδιώκουμε την βραχυπρόδεσμη 
επιδοκ ό σια. II ΑΤΙΑ είναι ένας δεσμός, που όπως όλοι οι 
δεσμοί, που προω-άούν την αλλαγή, πρέπει να εντάσσεται σ’ 
ένα γενικό πλαίσιο, σ’ ένα σχέδιο ανάπτυξη; και ε ξέλ ιξη ; 
τη ; κοινωνίας. Είναι φανερό, ότι με αρνητική οικονομική εξέ 
λιξη. ούτε ΑΤΑ μπορεί να υπάρχει μακροπρόθεσμα, ούτε δε- 
σμηκή και κοινω· «·κή πρόοδος. II Α Τ Α  και οποιοσδήποτε κα
τακτήσει; των εργαζομένων δ α  αναιρεδςύν, αν η οικονομία 
δεν μπορεί να τις στηρίξει. Γι αυτό οι εργαζόμενοι και κάδε 
προοδευτική πολιτική παράταξη πρέπει, πέρα από το συγκε- 
κρ.μίνο ·δ::μ.ό. να βλέπουν τον στόχο. Και ο στόχος είναι η 
αναπτυξιακή πιίλιτική. που δα  δώσει τη δυνατότητα ·οι δεσμοί 
α.το! να γίνουν μακροπρόδεσμα πραγματικότητα, συνεχής 
εμπ: .ρία στην ελληνική ζωή.

Εμείς πιστεύουμε, ότι η πολιτική μας. ο· στόχος μας είναι 
εκείνος που προωδεί τα πραγματικά συμφέροντα των εργα
ζομένων.

Αυτά, κύριοι συνάδελφοι, για εξήγηση αυτής της εισοδη
ματικής πολιτικής. Θέλω. όμως, να τονίσω, για να μη 5η- 
μιουργηύεί η εντύπωση ότι όλο το πακέτο των μέτρων στη- 
ρίζετα: σττν εισοδηματική πολιτική, ότι εμείς πιστεύουμε, ότι 
η λύση του προβλήματος δεν προκύπτει μόνο από την· εισοδη
ματική πολιτική και γι' αυτό τα μέτρα του Οκτωβρίου του ’85 
στοχεύουν σε περισσότερες κατευδύνσεις. Στοχεύουν στη μείω
ση του εγχώριου κόστους παραγωγής, του κόστους κεφαλαίου, 
δεν κάναμε ρυύρίσε:;  καινούργιες για τα επιτόκια, πήραμε 
ορισμένα φορολογικά μέτρα, προβλέπουμε τη χαλάρωση των 
πληδοριστικών πιέσεων με ρυδμίσεις για τα αγροτικά προϊό
ντα. προβλέπουμε μία πολιτική συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
II προσπάδεια για την αποκατάσταση τη ; ανταγωνιστικότη
τα ς τη ; ελληνικής οικονομίας διεξάγεται σε πολλά μέτωπα, 
ώστε να ελεγχύούν άλ1:: εκείνοι οι παράγοντες που συντείνουν 
στο πληδωρισμό και στο μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου πλη
ρωμών.

Από τα όσα είπαν ο: κύριο: συνάδελφοι των άλλων Κομ
μάτων της Αντ.πολίτευσης. δα  ήδελα να σταδώ σε μερικά 
σημεία. Είπε ο κ. Φλωράκης, ότ: με το όλο εγχείρημά μας 
προωδούμε τα κέρδη των μονοπωλίων. Θα ήδελα όμως να 
καταδέσω ένα πί"· ακα. από τον οποίο προκύπτει η κατανομή 
εργαζομένων κατά, μ.έγεδο-ς επιχείρησης. Αν κοιτάξουμε την
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κατανομή εργαζομένων κατά μέγεδος επιχείρησης, δ α  δούμε 
ότι ελάχιστες είναι εκείνες σι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
πάνω από 100 εργαζόμενους, είναι το 0,30% περίπου όλων
των επιχειρήσεων.

Αντίδ-ετα. πάνω από 400.000 επιχειρήσεις έχουν μόνο 
μέχρι ΙΟ εργαζόμενους.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ Δ Ρ Ε Τ Τ Α Κ Η Σ . Τετρακόσιες χιλιάδες επι- 
χειρήσεις;

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Εδνικής Οικονομίας). Μά
λιστα. Πάνιω από 400.000 επιχειρήσεις έχουν από 1 απασχο
λούμενο μέχρι 10 εργαζόμενους.

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Δ Ρ Ε Τ Τ Α Κ Η Σ . Επιχειρήσεις;

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  Υπ. Εδνικής Οικονομίας). Τ ώ 
ρα αν εννοείτε επιχειρήσεις ή όχι, είναι καταστήματα, μονά
δες παραγωγής. Και δα  ήδελα να δέσω το εξής ερώτημα; 
Ό ταν  αυτά είναι τα στοιχεία — και εν πάση περιπτώσει αν 
σας ενοχλεί αυτός ο αριδμός, υπάρχει ο άλλος αριδμός, ο 
οσιοίος δείχνει, ότι μόνο το 0,30% έχει πάνω από 100 έργα 
ζομενους—  που είναι αυτά τα βιομηχανικά μονοπώλια, -α  
οποία με αυτές τις ρυδμίσεις αντλούν τα υπερκέρδη και απο
μυζούν το εισόδημα των εργαζομένων;

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΖΙΓ Δ Η Σ . Για τους αυτοαπασχολούμενους μι
λάτε.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Εδνικής Οικονομίας). Κυ
ρίες και κύριοι βουλευτές, τα βιομηχανικά μονοπώλια, όπως 
τα νοούμε συνήδως. με αποκλειστικότητα παραγωγής, τερά
στιο μέγεδος και χιλιάδες εργαζόμενους, στη Χώρα μας. αν 
,πάρχουν. μετριούνται στα δάκτυλα. Αυτή είναι μια δεωρια 
περί βιομηχανικών μονοπωλίων, η οποία μεταφέρετα: άκριτα 
από τις ανεπτυγμένες βιομηχανικές καπιταλιστικές Χ ώρες 
στον τόπο μας.

Δεν υπάρχου, μονοπώλια; Βεβαίως υπάρχουν μονοπώλια, 
αλλά τα μονοπώλια τα οποία διακρίνουν τον τόπο μας είνσ. 
κ .ρίως εμπορικά μονοπώλια, είναι εκείνα τα οποία ελέγχουν 
τους διαύλους διάδοσης, τα οποία επιτυγχάνουν -κέρδη από τη 
διάύεση των προϊόντων. Και τα υψηλά κέρδη και η εκμετάλ
λευση. προκύπτουν κυρίως στο στάδιο της πώλησης. Είναι κύ
ρια εκμετάλλευση της μικρής επιχείρησης, του καταναλώσου, 
των εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις και όχι στην ίδια 
την εμπορική μονοπωλιακή επιχείρηση.

•Θα έλεγα, λοιπόν, ότι δ α  πρέπει να προσαρμόσουμε τη δ'ε 
ρία αυτή στα ελληνικά δεδομένα και εν πάση περιπτώσει. 
ισχυρισμός ότι με την εισοδηματική πολιτική προσπορίζοντ 
κέρδη στα βιομηχανικά μονοπώλια, είνα ανακριβής.

Ο κ. Παλαιοκρασσάς μας είπε, γιατί δεν αφαιρεί η Κυβϊ 
- ηση από τα δικά της έξοδα. Και αυτή η αντίληψη, ότι όλ 
ο προϋπολογισμός είναι έξοδα της Κυβέρνησης, που τα β 
ζουν οι τόσοι Υπουργοί στην τσέπη τοιυς, είναι μια αντίληί 
τελείως εσφαλμένη, δημαγωγική και δεν συντείνει βεβαιι 
στη σωστή συζήτηση των προβλημάτων. Είναι το πρόγραμι 
των δημοσίων επενδύσεων της τάξη ς των 235 δισ. έξοδα τ  
Κυβέρνησης και ο: μισδο! των δημοσίων υπαλλήλων είν 
έξοδα της Κυβέρνησης του Π Α Σ Ο Κ ; Μ α. ο: περισσότερ 
δημόσιοι υπάλληλοι, είναι δημόσιοι υπάλληλο: οι οποίοι δ 
ριστηκαν stdi Νέας Δημοκρατίας. >

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Μ 1ΙΟ Υ Τ Ο Σ . Πέραν των όσων διορίστηκ 
από σας και δεν έπρεπε να διοριστούν.

Π ΡΟ ίΕΔΡΕΥΩ Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Θα σας παρ 
κ.αλεσω να μη διακόπτετε.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Εδνικής Οικονομίας). : 
κοιτάξετε τους αριδμούς. κύριε Μπούτο. τους οποίους δ 
έχω πρόχειρους, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε ότι η τερ 
οτια πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων είναι δημόσι 
υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μέχρι το 1981.

Τους μισδούς αυτών δόλε: ο κ. Π  αλαιοκρασσάς να περ:- 
κόψει. Η  ουσία είναι, οτι εκείνο το οποίο επιδιώκει η Νέα 
Δημοκρατία, είναι το σταμάτημα κάδε αναπτυξιακής προσπά- 
δειας. Σε αυτό συντείνει και ο ισχυρισμός να παρατήσουμε 
-κάδε συμμετοχή του δημόσιου τομέα και να αφήσουμε μόνο την 
ιδιωτική πρωτοβουλία ν·α δράσει.

Ξεχνά ο κ. Π αλ αιοκρασσάς ότι πολλά χρόνιοι, από το 1976 
και μετά, η ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία με τόσο πάδος 
ετιικαλε'ίται, δείχνει κάποια έλλειψη ενδιαφέροντος και $εν 
είναι η Κυβέρνηση τορ Π Α Σ Ο Κ  που της φταίει. Γιατί από το 
19756 μέχρι το J9'81 υπήρχα,ι παρόμοια φαινόμενα; Είναι κά
ποιες γενικότερες αιτίες που τα προκαλούν. Και αυτές τις 
γενικότερες αιτίες προσπαδούμε να διφρδώσουμε.

Λέχδηκε από τον κ. Φλωράκη, ότι εμείς στηριζόμαστε απο
κλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Νομίζω ότι δεν είναι 
ενήμερος στα κείμενά μας και στην πολιτική μας και τον πα- 
ρακαλούμε να το ελέγξει, για να διαπιστώσει ότι έχουμε πει 
επανειλημμένα, ότι έχουμε τρεις φορείς ανάπτυξης, τον δη- 
μόσ.ο — Δημόσιο—  τον κοινωνικό τομέα — δημόσιες επιχειρή
σεις, συνεταιρισμοί κλπ.—  και τον ιδιωτικό τομέα.

Το ότι δέν συζητήσαμε τ ς επιλογές μας, δεν; είναι επίσης 
αληδές. Υπήρξαν 3 Ε Σ Α Π , στα οποία παρουσιάσαμε τις 
δέσεις μας. Ε Σ Α Π  στα οποία εξηγήσαμε, ότι για να αντι
μετωπιστεί η κατάσταση χρειάζεται να μειωδεί το κόστος πα
ραγωγής και όλοι οι συντελεστές τ:υ κόστους παραγωγής. Και 
συντελεστές του κόστους παραγωγής, 'συμπεριλαμβάνουν και 
τ '  κόστος εργασίας.

(Στο σημείο αυτό ακοόγετα: ο προειδοποιητικός ήχος λή- 
ξεω ς του χρόνου ομιλίας του κ. Υπουργού).

Και για να κλείσω·. κύριοι συνάδελφοι, — τελειώνω σε ένα 
λεπτό, κύριε Πρόεδρε—  δ α  αναφερδώ στ:ν γενικό ισχυρι
σμό. ο οπο;ος έχει ξανά πιροβληδεί. ότι η πολιτική μ α ; είναι 
πολιτική λιτότητας. Εάείς έχουμε πει. ότι το πρόγραμμα στα
θεροποίησης δέλει να δέσει τις βάσεις μιας σταδ-ρής ανα
πτυξιακής προτπάδειιας. Χ ω ρίς επενδύσεις, χωρίς εκσυγχρο
νισμό των παραγωγικών δομών, χωρίς υψηλή παραγωγικότη
τα, δεν υπάρχει αύξηση του εισοδήματος, αύξηση των κοινω
νικών υπηρεσιών, δεν υπάρχει σοσιαλισμός. Σε όφελος των 
εργαζομένων, κυρίες -και κύριοι, είναι εκείνη η πολιτική που 
ανοίγει μια οταδερή προοπτική για υψηλότερο κοινωνικό μισδό 
και αυξημένο ε σόδη,μα. Και ,αυτή είναι μακροχρόνια η πολι
τική μας.

Το κριτήριο, λοιπόν, με το οποίο κρίνεται αυτή η πολιτι
κή. δεν είναι το βραχυπρόδεσμο μέτρο, αλλά είναι 
ο στόχος της πολιτικής μας. Δεν μπορεί να ταυτίζεται η πο
λιτική μας με συντηρητικές πολιτικές, επειδή μερικά από τα 
τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούμε —  γιατί μέσα στην οικονο
μία αυτή, οι επιλογές των τεχνικών μέσων δεν είναι απεριόρι
στες —  είναι τα ίδια με τα μέσα των συντηρητικών πολιτι
κών. Έ να ς τέτοιος ισχυρισμός, παραβλέπει το κύριο πολιτικό 
κριτήριο, που. επαναλαμβάνω, είναι ο στόχος.

Εμείς, κυρίες και κύρ'οι. δείξαμε στην τετραετία, ότι στον 
τόπο μας είναι εφικτή μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων) εξυπηρετεί ταΤ 
συμφέροντα των εργαζομένων. Δείξαμε ότι στον τόπο μας 
υπάρχει ένα Κόμμα, που έχει μια σοσιαλιστική προοπτική και 
έχει και τις δυνατότητες να την πραγματοποιήσει.

Θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική και δα  την πραγματο
ποιήσουμε. Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ).

(Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εδνικής Οικονομίας κ. Κ ώ 
στας Σημίτης καταδέτει στα Πρακτικά 3 έγγραφα, περιέ- 
χοντα στοιχεία τα οποία ανέφερε κατά την διάρκεια τη ; ομι
λίας του και τα οποία έχουν ω ς εξή ς) :
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Κατανομή εργαζομένων κατά μέγεθος επιχείρησης. 
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η  ΤΙΜ Ω Ν  Κ Α Ι Ε ΙΣ Ο Δ Η Μ Α Τ Ω Ν

Απασχολούμενοι Κ αταστήματα
0 - 1 210.122
2 122.245
3 - 4 51.439
5 - 9 22.912

1 0 -  19 8.589
20 - 29 2.604
30 - 49 2.114
5 0 -  99 1.436

100 - 199 727
200 - 499 403
500 - 999 91

1000 και πάνω 51

Σύνολο

Π Η Γ Η  Ε Σ Υ Ε  Στοιχεία 1978

422.733

Πίνακας 4: Αριθμός Καταστημάτων, μέση ετήσια απασχόληση, κατά κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος καταστήματος.

Καταστήματα με ( .............. ) απασχολούμενους

Κ λ ά δ ο ι Κ 0 3 5 10 20 30 50 100 200 500 1000

ΙΠ Σύνολο έως 2 έως έως έως έως έως έως έως έως έως καί
1 4 9 19 29 49 99 199 499 999 πάνω

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενικό Σύνολο Κ 422733 210122 122245 51439 22912 8589 2604 2119 1436 727 903 91 51

Α 1515523 213111 248408 174545 146748 115451 62130 79709 98544 99647 121405 60508 95317
I 11658350 285656 255449 309002 361478 395085 212696 370031 2303607 426307 204703 2956933 939653

I Ορυχεία (μεταλλεία
λατομεία-αλυκαί) Κ 1241 176 142 301 320 180 43 32 21 14 4 5 3

Α 21624 178 301 1087 2112 2465 1052 1228 1266 1994 1129 4004 4808
I 496095 9378 13111 44021 74553 76255 17710 17026 20906 20975 5195 73704 119261

II Ορυχεία άνθρακα Κ 30 2 6 7 7 2 3 1 2
Α 5033 2 22 46 92 46 215 809 3801
I 149962 1667 661 3615 1406 1293 41480 99840

110 Ορυχεία άνθρ. Κ 30 2 6 7 7 2 3 1 2
Α 5033 2 22 46 92 46 215 809 3801
I 149962 1667 661 3615 1406 1293 41480 99840

1101 Λιγνιτωρυχεία Κ 30 2 6 7 7 2 3 1 2
Α 5533 2 22 46 92 46 215 809 3801
I 149962 1667 661 3615 1406 1293 41480 99840

12 Μεταλλεία Κ 65 8 3 6 9 13 6 6 6 7 1 1
Α 3384 7 5 17 58 204 154 247 368 1034 282 1007
I 40839 118 164 800 610 1807 2111 1314 1218 11036 2240 19421

121 Μεταλλεία Σι- 
δηρομεταλλεύματος Κ 1 1

Α
I

5 5

1210 Μεταλλεία σι-
δηρομεταλλεύματος Κ 1 1

122 Μεταλλεία μη 
σιδηρούχων μεταλ
λευμάτων

Α
I

5 5

Κ 64 8 3 5 5 8 13 6 6 6 7 1 1
μεταλλευμάτων Α 3379 7 6 17 53 204 154 247 368 1034 282 1007

I 40839 118 164 800 610 1807 2111 1314 1218 11036 2240 19421
1221 Μεταλλεία βω
ξίτου Κ 41 7 2 5 11 5 3 5 2 1

Α 2057 6 7 36 168 125 138 309 261 1007
I 28743 118 550 30 802 2111 1142 1218 3351 19421

1222 Μεταλλεία χρω 
μίτου Κ 7 1 1 1 1 1 2

Α 443 3 5 19 33 59 324

1223 Μεταλλεία με
ταλλευμάτων νικε
λίου

I 2169 800 150 1219

Κ 5 2 2 1
Α 693 76 35 282
I 3728 22 1466 2240

1224 Μεταλλεία με
ταλλευμάτων μαγγα-
νίου Κ 6 2 1 1 1

Α 175 7 7 17 30 114
I 5855 250 400 205 5000

1226 Μεταλλεία ευ- 
γενών μετάλλων Κ 4 1 2 1

Α 10 1 4 5
I 180 180
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1229 Λοιπά μεταλλ.
μη σιδηρούχων με
ταλλευμάτων Κ 1 1

Α 2 2
I 164 164

13 Υδρογονάνθρακες
και γηγενή καύσιμα

αέρια Κ 7 1
Α 106 2

130. Υδρογονάνθρα
κες και γηγενή καύ
σιμα αέρια Κ 7 1

Α
I

106 2

1303 Γεωτρήσεις 
προς ανεύρεσιν πε
τρελαίου και γηγε
νών καυσ. αερίων Κ 7 1

Α
I

14 Λατομεία Κ

106 2

1039 155 131
Α 7446 159 278
I 262613 9260 12927

141. Λατομεία οικο- 
δομ. λίθων και άμμου Κ 997 144 126

Α 7131 156 268
I

1411 Λατομεία αργών 
λίθων (κοινών λίθων) 
και σκύρων Κ

255821 8815 12679

493 61 57
Α 4330 61 122
I 160929 2458 4990

1412 Λατομεία μαρ
μάρων Κ 435 67 56

Α 2393 73 119
I 92081 6125 7323

1413 Λατομεία θη
ραϊκής γης και Κι- 
σηρέως Κ 9 1

Α 169 2
I 640

1414 Λατομεία σχι
στόλιθων Κ 36 9 6

Α 126 9 13
I 732 32 91

1415 Αμμοληψίαι Κ 24 7 6
Α 112 8 12
1 1436 200 278

4 2
55 49

4 2
55 49

4 2
55 49

283 144 26 21 10 2
1875 1944 629 792 579 229

72605 69383 13767 14161 17703 7019

276 138 24 21 8 2
1832 1875 579 792 478 229

71418 68033 13121 14161 15957 7019

137 184 15 13 5 2
938 2420 367 511 320 229

39650 56001 9240 12582 11754 7019

128 30 6 5 3
827 396 138 181 158

31128 11938 3309 1305 4203

3 1 3
42 22 100
94 272 274

8 1
48 16

470
3 2

18 52
170 300

267
961

45188

258
928

44618

99
362

17235

140
501

26753

1
3

12
40

139
6

22
491

Κ— Απασχόληση Α =  Μέση ετήσια απασχόληση ΙΓΙ =  Ιπποδύναμη 

ΠΗΓΗ : Ε.Σ.Υ.Ε. Στοιχεία 1978
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T a b l e  1.
U nit labour cost, E ffective exchange rate and 

C om petitiveness o f Greek m anufacturing, 1980, I - 1985, I

1980 =  100

U nit labour cost E ffective exchange rate C om petitiveness of Greek
m anufacturing

Greece O E C D * EEC** O E C D EEC vis-à -v is v is -à -v is
(1 ) (2) (3 ) (4) (5 ) O E C D  

1 (1 :2 ) x 4 ]
EEC 

[ (1 :3 ) X 5 ]

’ 80 I 93.3 93.6 93.1 107.0 106.1 106.7 106.2
II 99.1 98.5 98.2 99.0 98.8 99.7 99.7

III 104.4 103.1 103.3 96.7 96.4 98.0 97.5
IV 103.2 104.8 105.3 97.3 98.6 95.8 96.5

’ 81 I 122.9 106.0 106.6 94.4 97.6 109.4 112.4
II 118.6 108.7 109.4 91.8 96.7 100.2 104.8

III 132.9 110.2 111.3 90.7 96.7 109.4 115.4
IV Í31.4 113.0 114.1 90.4 95.2 105.2 109.6

’ 82 I 147.8 114.5 115.5 88.2 93.8 114.0 120.0
II 171.2 117.7 119.5 84.9 90.3 123.5 129.3

III 193.9 118.9 121.1 81.7 87.6 133.3 140.2
IV 184.2 122.3 124.9 80.9 86.6 121.9 127.7

’ 83 I 190.6 122.9 125.9 67.7 72.9 105.0 110.3
Π 200.0 124.3 128.0 69.2 74.8 111.4 116.8

III 214.7 123.3 127.1 68.7 75.3 119.7 127.1
IV 218.9 124.5 128.5 64.2 70.9 112.9 120.7

’84 1 233.7 125.5 129.7 60.7 67.4 113.1 121.4
II 242.0 125.4 129.6 58.1 64.5 112.1 120.4

III 269.9 126.9 131.8 57.2 64.4 121.7 131.8
IV 267.4 127.0 131.9 54.6 62.1 115.0 125.9

’85 I 293.2 128.8 133.9 53.7 61.2 122.3 134.0
II 299.2 128.9 134.0 51.2 58.4 118.8 130.4

III 3 17 .6 (a ) 130.9 136.2 49.1 55.9 119.1 130.4
IV 32 6 .5 (a ) 130.8 135.0 40.5 45.8 101.1 110.8 » ).

*E xcluding : A ustralia, 
*E xcluding : Ireland 

(a ) Εκτιμήσεις :

Ν. Zealand, Ireland, F inland, Iceland, Portugal, Spian, T urkey.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Σ . Κύριε Πρόείδί.ρε, ;j.ou επιτρέ- Π Ε Ω ΡΡΙΟ Σ Μ ιΟΥΤΖΟΤΡ ΙΔ Η Σ . Κύρ is Πρόεδρε. τέ·
πετε να κάνω μία ερώτησηι στον κ. Υπουριγό; λ ειωσε ο· χρόνος του κ. Υπουργού.

Π Ρ Ο Η Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Σ·τεφανίδης)ί. Αν ο κ. Υπουρ
γός δέχεται και η ερώτησή σας είναι σύντομη και αφορά 
συγκεκριμένο ·λέμα χωρίς πολλή συζήτηση, συμφωνεί το 
Προεδρείο. Α λλιώς, δε σομφωνεί.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Σ . Alia σύντομη ερώτηση όα  
είναι.

Π Ρ Ο Ε Λ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Μιχαήλ ΣτεφανίΙδης). Ορίστε, κύριε 
Καλουδη.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Σ . Κύριε Υπουργέ, μας μιλή
σατε για την ανάγκη της ανάπτυξης της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας. Και είναι τοι βασικό σημείο 
πάνω στο οπαίο στηρίζετε......

Γ ΙΡ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ό χ ι αγόρευση. 
Ό χ ι πρόλογο. Χ ω ρίς πρόλογο, να κάνετε συγκεκριμένη ερώ

Π Ρ Ο Ε Λ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ
τζουρίδη, αφήστε να διευθύνει 
Μη διακόπτετε. Μη συνεχίζετε

Στεφανόδης). Κύριε Μου 
τη συζήτηση ιτο Προεδρείο 
παλαιά τακτική.

Π ΕΩΡΡΙΟΣ Μ Ο Υ ΤΖΟ Υ ΡΓΔΗ Σ. Σεις συνεχίζετε πα 
λαιά τακτική του 'Προεδρείου.

ΠΡΟΕΙΔΡΕίΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Αφήστε, κύρϋ 
Μουτζουρίδη αυτά που λέτε γιατί και τώρα που μιλάτε χω· 
,ρίς την άδεια του Προεδρείου, παραβιάζετε τον Κανονισμέ

Ορίστε, κύριε Καλουίδη.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Σ . Κανείς δεν έχει αντίρρη,σι 
ν* αναπτυχθούν και τα δύο. Εδώ η διαφορά μας είναι ποιοί 
■λα πάρει από αυτά και τι λα πάροΐυν οι εργαζόμενοι.

Α λλά το αφήνουμε αυτό και το ερώτημά μας είναι τούτο:
τηση.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Σ . Αυτή είναι η συγκεκριμένη 
ερώτηση.

Π ΡΟ ΙΕΔΡΕ ΥΩ Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης)·. Κάνετέ την. 
Δεν την άκουσα.

Βρισκόμαστε μέσα στην ΕΟΚ αυτή τη στιγμή. Υπάρχε 
τεράστια διαφορά παραγωγικότητας. Ξέρετε το ποσοστό τηί 
Και ασφαλώς η ανταγωνιστικότητά μας είναι αντίστοιχα χί 
μηλή.



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ —  3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986

Ερωτώ, κύριε Γποοργέ: Μ ε τα  μέτρα »ικά. με το< περι
ορισμό ακριβώς των εισοδημάτων των εργαζομένων, πώς θα 
φτάσετε την ανταγωνιστικότητα μας τ’ αυτό το επίπεδο, που 
ν α  μπορεί να επιτρέψε; ανάπτυξη. δεδομένου ότι ο; χώρες 
αυτές. .ν.ε τ ;ς  οποίες εμείς συνα-λλαστόαε-δ'α 6 α εξ ακολουθή
σουν να αναπτύσσουν την αν ταγών; στ; κ ότητ ά τους, και δεδο
μένου ό'τ; η αγορά...

Γ ΙΡ Ο Ε ΔΡΕ Υ Ώ Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Καλού- 
δη, σας .παρακαλώ. IIρο ολίγου μίλησε ο Γενικός Γραμμα
τείς του Κόμματός σας. κα; εξέθεσε τις απόψεις του κόμμα
τός σας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να συντο'μευσετε. Σ α ς παρα
καλώ λοιπόν.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ ΚΆΛΟΓίΛΗ Σ. Εγώ έβαλα μια ερώτηση.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Είπατε 6α 

κάμετε πολύ σύντομη ερώτηση.
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Α Λ Ο Υ ΔΡΙΣ. Ακριβώς, ήταν το καυτό 

ερώτημα.
Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Εθνικής Οικονομίας). Κύ

ριε Καλοόδη, θέλω  να σας πω έναν αριθμό, για να δείτε την 
εξέλιξη . Το 1980. το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 
(αυτούς είναι ένας τρόπος για να μετρήσουμε την ανταγωνι
στικότητα) ήταν 103 στην Ελλάδα και 104 στις χώρες του 
Ο Ο ΣΑ. Μετά το 1985 είχε φθάσε: το 299. ενώ στις χώρες 
του Ο Ο Σ Α  ήΐαν 128. Αυτό δείχνει την πτώση της ανταγωνι
στικότητας. Με τα μέτρα τα οποία πήραμε, δεν έχω' αυτή τη 
στιγμή τα στοιχεία, αλλά μπορώ να σας δηλώσω, ότι υπάρχει 
ριζική βελτίωση μέσα στο 1986.

Κι αυτό δείχνει άτι έχουμε τη δυνατότητα καλύτερης δ'ά
νεσης των προϊόντων μας.

Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε. 6α  ήθελα 
να παρατκαλέσω —  ειπε’ίδή ο κ. Φλωράκης μίλησε '".α λογα
ριασμό του Κ Κ Ε και μου ραίνεται, κύριε Κάππο. ότι είναι η 
σειρά σας τώρα, αλλά και ο κ. Υπουργός δεν περίμενε να 
ακούσει τις απόψεις της Δημοκρατικής Ανανεώσεως —  μή
πως 6α  ήταν δυνατόν να μας δοθεί ο λόγος τώρα: Γνωρίζετε 
βέβαιρι ότι αυτή τη σειρά την καθορίσαμε. για να ακούγεται 
η φωνή των κομυάτων στη Βουλή.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Στρατή- 
γη, αυτή τη σειρά το Προεδρείο δεν μπορεί να τη μεταβάλ
λει, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ . Με συγχωρείτε. αλλά είπα
τε ο ίδ ιο ς .. .

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφίανίδης). Το είπα, για να 
συγκρατήσω τον κ. Τναλούδη από την υποβολή πολλών ερω- 
τηιμίάΐΐων. είπα ότι μίλησε σχετικά ο κ. Φλωο-άκης.

Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ . Λυπάμαι πάντως που ο κ. 
Υπουογός λι.Γ/ησε πριν ακουστούμε κι εμείς.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Α ς  προηγηθεί. κύριε 
Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Το δέχεσ6ε. 
προς διευκόλυνση της εναλλαγ-rc των Κομμάτων.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Μάλιστα, κύριε Πρόε
δρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Επειδή το Π ρο
εδρείο δεν μπορεί να κάνει μόνο του αυτή τη μεταβολή, γι’ αυ
τό ερωτάται η Βουλή αν την εγκρίνει, ώστε να μπορέσει και 
η Δημοκρατική Αμανέωση να εκθέσει τις απόψεις της.

Π Ο Λ Λ Ο Ι Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ . Μάλιστα, μάλιστα.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Η Βουλή εγκρί

νει τη μεταβολή, προκειμενου να μιλήσει ο κ. Στρατήγης. εκ 
ιμέρους της Δημοκρατικός Ανανέωσης.

Οσίστε. κύοιε Στοατήγη. έχετε το λόγο.
Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ . Ευχαριστ ώ. κύριοι συνάδελ

φοι. Και 6α  μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να επαναλάβω 
το παράπονό μου ότι δεν περιμένατε τουλάχιστον να ακούσε
τε και τις απόψεις της ΔΗ  ΑΝΑ. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, 
μας κάνατε απόψε μια εμπεριστατωμένη διάλεξη για την -- 
στορία της ελληνικής οικονομίας των πρόσφατων χρόνων, ό
πως τη βλέπετε, αλλά και πάλι παραμένει το μεγάλο ερώ

τημα. Είναι αυτό που σήμερα τί6εται στο Π Α Σ Ο Κ : Π ότε 
τα μά6ατε αυτά ότι τ οικονομία ήταν άσχημη; Δεν το ξέ 
ρατε αυτό από το 1981 ; Και τι κάνατε για να το διορθώ- 
σετε; Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι σήμερα έφ6ασε και για 
σας και για την (Κυβέρνησή σας, αλλά και για το Π Α Σ Ο Κ  
η στιγμή της αλη6·είας. Γιατί καλείσθε σήμερα στη Βου
λή, αλλά και έξω  απ’ αυτή — και δεν εννοώ έ ξω  από τη 
Βρυλή που έχει μαζευτεί ορισμένος κόσμος, αλλά γενικά—  
καλείσθε να πληρώσετε το τίμημα των δύο σφαλμάτων. Το 
πρώτο σφάλμα είναι το σφάλμα μιας αποτυχημένης και μιας 
— 6 α  την πω τη λέξη—  απατηλής οικονομικής πολιτικής και 
το δεύτερο είναι το σφάλμα του τρόπου με τον οποίο προσπα
θείτε να τη διορθώσετε. Αποτυχημένη είναι η οικονομική 
σας πολιτική, γιατί από το 1981 με σταθερό και επιταχυ
νόμενο ρυ6μό επιδεινώσατε την κατάσταση της οικονομίας 
όπως τη βρήκατε τότε. Είχατε από μόνοι σας για να απο
κτήσετε την εξουσία συντελέσει στην αποδυνάμωση και την 
αποτυχία της υπονομεύοντας τα ήδη κλονιζόμενα 6 ευ ελιά 
της. τα οποία όμως μπορούσαν να είχαν σταθεροποιηθεί. Ε- 
ν.σχύσατε υπερβολικά τις καταναλωτικές τάσεις. εκ6ρέψατε 
παράλογες προσδοκίες στο Λαό, μαζί με την καλλιέργεια_ τα
ξικού φ6όνου. Τηρήσατε γενικά αν τι αναπτυξιακή πολιτική 
και ποινικοποιήσατε το κέρδος.

Δε σας κακίζουμε τόσο γιατί στον πρώτο χρόνο της δια
κυβέρνησής σας αποφασίσατε μια πιο απλόχερη εισοδηματι
κή πολιτική, σας κακίζουνε, όμως, για τον τρόπο με τον ο
ποίο μετά από το 1982 εκθρέψατε πάλι ελπίδες και προσδο
κίες στον Έ λληνα εργαζόμενο που γνωρίζατε ότι δεν μπο
ρούσαν να εκπληρωθούν.

(Κάνατε. επίσης, το τραγικό σφάλμα όταν είδατε ότι ο; 
υποχρεώσεις και οι προσδοκίες ήταν, ανεκπλήρωτες, λόγω 
της αποδυναμώσεοος της παραγωγικής διάθεσης της οικονο
μίας. να διογκώσετε υπέρμετρα το δημόσιο τομέα χρησιμο
ποιώντας τον σα μέσο (κοινοποίησης προσδοκ’ών και εκτοπί
ζοντας και συροικνώνοντας τον ιδιωτικό τουέα. Και όταν 
σθάσατε στα πρόθυρα των εκλογών προσθέσατε την αποτυ
χία και την παραπλάνηση. και μιλήσατε «για καλύτερες μέ
ρες» για να έρθετε 3 μήνες αρ-ώτεοα. το Σεπτέμβριο στη 
Θεσσαλονίκη, δια στόματος του Πεωθυπουργού να πείτε ότι 
οι Έ λληνες τρώνε περίσσότεοο απ’ δ,τι παράγουν και 1 μή
να αργότερα με την υποτίμηση και την Π ρ ά ξη  Νομοθετικού 
Περιεχομένου, που συζητάμε σήμερα, να τους επιβάλετε, χω 
ρίς σχεδόν προειδοποίηση, αλλά κυρίως χωρίς διάλογο, άγρια 
λιτότητα. Διότι περί αυτού ποόκειται. Κανένας δεν πιστεύει 
ότι δεν ξέρατε την βπιίεινούμεντ κατάσταση. Ο Δ'Ο'κητής 
της Τράπεζα« τ τ ς  Ελλάδα« σας το είχε επιστυ.άνει. Οι εκ
θέσεις του ΟΟ ΣΑ σας το έλεγαν. Η Αντιπολίτευση σας προ
ειδοποιούσε άσχετα από το ότι και αυτή παοασύοθπκε προ
εκλογικά κα πλε'οδοτούσε σε παρονέσ. Ο μόνος που δεν ενη
μερώθηκε γι’ αυτήν την κατάσταση είναι ο ελληνικής Λ αός 
και οι εργαζόμενοι. Κα: το κάνατε τώρα εκ των υστέρων. 
Κα; θ α  είχε ενημερωθεί καλύτεοα. κύριε Υπουργέ, αν το 
θέμα ερχόταν στη Βουλή τον Οκ.τ.ώβριο με νάνο, παρά τώρα 
με την Π ράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου.

Και έρχεσθε σήμερα κα’ του κάνετε αυτή την πολλή εμπε
ριστατωμένη ανάπτυξη των αδυναμιών της οικονομίας μας. 
Αυτό δείχνει, κύριε Υπουργέ, πόσο εκτιμάτε και πόσο εκτι
μούσατε τη. νοημοσύνη και την1 ευπ'στία των δικών σας στε
λεχών, των συνδικαλιστικών κυρίως στελεχών, που απ’ τη 
μια μέρα στην άλλη τους είπατε: «Τέρμα όι καλύτερες ημέ
ρες» να πάτε να πείτε στους ανθρώπους σας. «είπα ξείπα». 
Και όταν δεν το είπαν αυτό, να τους διαγράφετε.

Δεν είναι αυτή συμπεριφορά, δεν είνα· αυτό αγάπη για το 
μόχθο του Λαού, αυτή δεν είναι ο'.λολαΐκ.ή πολιτική, άπως 
ισχυρίζεσθε.

Ειδικότερα για το θέμα της Α ΤΑ . ο1 εργαζόμενο· το εί
χαν «δέσει», όπως θα  λέγαμε. Τους είχατε δώσει την υπό
σχεση πανηγυρικότατα κα: στις πρόσφατες εκλογές, ότι θ α  
διασφαλίζατε το ε'σέδημά τους απ’ τον πληθωρισμό. Γι’ αυ-
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τούς, γιατί εσείς την είχατε καδιερώσε-ι, η Α Ί Α , είχε γίνει 
κάτι το ι©ρό, από τους πιο σημαντικούς όρους τοο συμβο- 
λαίοο pte το Λαό. Σεις τους παρασύρατε στην απόλυτη πί
στη στην Α Τ Α . όχι εμείς, ούτε η Αντιπολίτευση τότε. Και 
ξέρετε και τις -δέσεις της ΔΐΗ.ΑΝΑ που λέμε ότι η Α Τ Α  
δημιουργεί πληθωριστικές πιέσεις.

Και έρχεσδε με το νομοσχέδιό σας και στην πράξη, και 
στην ουσία, καταργείτε την Α Τ Α . ¡Και το κάνετε αυτό, 
κύριε Υπουργέ, με τον πιο άγριο και -δα έλεγα και άτεχνο 
τρόπο.

Κ ατ αρχήν ■— και φάνηκε σήμερα από τη συζήτηση—  δια
κινδυνεύσατε, πρώτ’ απ’ όλα, την αντισυνταγματικότητα της 
Π ρ ά ξεω ς  Νομοθετικού Περιεχομένου και του νομοσχεδίου. 
Διακινδυνεύσατε, δεύτερον, να χαρακτηρισ-δεί'τε — και χαρα- 
κτηρισδήκατε—- για αυταρχι κότητα, με τις δυσανάλογα αυ
στηρές κυρώσεις τις οποίες επκβάλλε'τε σε όποιους δεν δα  
δελήσουν ν’ ακολουδήσουν την εισοδηματική σας πολιτική. 
Δίνετε την εντύπωση απόλυτης μονομέρειας, γιατί επιρρίπτε
τε όλο τον περιορισμό της ζήτησης πάνω στους ώμους των 
μισδωτών και των εργαζομένων.

Τέλος, πάει περίπατο και η περήφανη και ανεξάρτητη οι
κονομική σας πολιτική, γιατί για 1.750.000.000 «εκιοό» εί
χατε μια απόφαση της Επιτροπής, που σας καταλογίζει την 
αποτυχία της οικονομικής σας πολιτικής και σας επιβάλλει 
όρους, τόσο βαρείς που διερωτάται κανένας, μήπως δ α  ήταν 
καλύτερα να πάτε στο Διεδνές Νομισματικό Ταμείο.

Οι; μισδωτοί, κύριε Υπουργέ, δ α  υποστούν απ’ το Σεπτέμ
βριο του ’85 μέχρι το Σεπτέμβριο του ’86, περίπου 20% μείω
ση του εισοδήματος τους. Δεν προφδαίνω να σας εξηγήσω 
τους αριδμούς. Αν δέλει ο κ. Πρόεδρος, δ α  μου δώσει το 
λόγο μετά και δ α  σας εξηγήσω αυτούς τους αριδμούς ευ
χαρίστως.

Εμείς της Δ Η .Α Ν Α  έχουμε δηλώσει ότι δεν κάνουμε στείι- 
ρα αντιπολίτευση και κυρίως δεν προσβλέπουμε στην κατα
στροφή του τόπου, για να φύγει το Π Α Σ Ο Κ  από την εξου
σία. Δεχόμαστε ότι υπήρχε ανάγκη σταδεροποιητικών μέ
τρων. Σίας κατακρίναμε — και το έκανα και στην Κοινο
βουλευτική Επιτροπή:—  ότι δεν παίρνετε συγχρόνως αναπτυ
ξιακά μέτρα και σας προτείνουμε:

Π ρώτον, ευρύτατη, σε μορφή διαλόγου, ενημέρωση του ελ
ληνικού Λαού για την αναγκαιότητα των σταδεροποιητικών 
μέτρων. Ό μ ω ς , εκεί δ α  πρέπει κιόλας ν’ απολογηδειτε σ’ 
αυτόν, γιατί τόσα χρόνια δεν κάνατε τίποτε.

Δεύτερον, προτείνουμε η πράξη νομοδετικού περιεχομένου 
να ισχύσει μέχρι την 30.12.86 μια και εν πάση περιπτώσει εί- 
σαστε υπό κρίση από την Επιτροπή της Ε Ο Κ  για να πάρετε 
το δεύτερο τμήμα του δανείου και τρίτον να αφήσετε ανετότερα 
τα περιδώρια για διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής εισοδημα- 
ικής πολιτικής στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ακόμα στις 
υπό κρατικό έλεγχο επιχειρήσεις. Διότι τότε μόνο είναι δυ
νατό να υπάρξει παραγωγικότητα και τότε μόνον είναι δυνα
τό να συνδυασδεί η σταδερότης με την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. 
(Χειροκροτήματα από τη Δημοκρατική Ανανέωση).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Κάππος 
έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Κύριοι Βουλευτές, ό
πως δ α  έγινε φανερό, τουλάχιστον, σε όσους δέλουν, με καλή 
πίστη, να εκφρασδουν πάνω στη συζήτηση, ο κ. Υπουργός δεν 
μπόρεσε να απαντήσει στα βασικά ζντήματα που έδεσε το 
Κ Κ Ε . Και ποια ήταν τα βασικά ζητήματα: Ό τ ι  με τα μέ
τρα αυτα φορτώνονται τα βάρη της κρίσης, την οποία ανέφερε 
κα: τόνισε ο κ. υπουργός και για την οποία δε διαφωνούμε ότι 
υπάρχει, στις πλάτες των εργαζομένων. Ό τ ι  τα μέτρα αυτά 
δε βγάζουν την οικονομία από την κρίση Και τέλος δεν είναι 
δυνατόν σε καμία περίπτωση, αν λάβουμε υπόψη μας και το 
γεγονός ότι παραμένουμε μέσα στην ΕΟΚ, ότι μπορεί να εξα - 
σφαλισδε! δρόμος αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης της 
Χ ώ ρας.

Και τι είπε ο κ. Υπουργός,' Μ ας είπε πρώτα - πρώτα για

παραγωγικότητα. Μ ας είπε «ξέρετε πόση είναι η παραγωγι
κότητα εδώ και πόση είναι αλλού;». Μ α, ξέρει ο κ. Υπουρ
γός με βάση τα δικά του στοιχεία, ότι επί ενός τρισεκατομμυ
ρίου Βιομηχανικής παραγωγής σύνολο -— ένα μάλιστα τρισε
κατομμύριο —  4 δισεκατομμύρια-- είναι μόνο οι μισδοί και 
τα μεροκάματα 129.643.000.000, δηλαδή μόνο το 13% του 
κόστους της βιομηχανικής παραγωγής. Με μία αύξηση 10% ή 
15% λοιπόν στους μισδούς και τα μεροκάματα είναι δυνατόν 
να μπει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας; Το ζήτημα είναι αλ
λού, όχι στο κόστος εργασίας. Το ζήτημα είναι ότι δεν έγι
ναν επενδύσεις, δεν μπήκε νέα τεχνολογία, δεν έγιναν βελτιώ 
σεις στον παραγωγικό μηχανισμό. Kat επομένως ποιος ευδυ- 
νεται; Οι εκάστοτε Κυβερνήσεις και η άρχουσα τάξη . Κα; 
επομένως δεν μπορούμε να ζητάμε από την εργατική τάξη  να 
πληρώσει τα βάρη του γεγονότος, ότι δεν υπάρχει ανταγωνι
στικότητα. Αυτό το δίνουμε και για τα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο βουλευτής κ. Κ . Κάππος καταδέτει τα 
σχετικά στοιχεία, τα οποία έχουν ω ς ε ξ ή ς ) :

«115 /3 .2 .86
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ  - Β ΙΟ Τ Ε Χ Ν ΙΑ

X  : 6. Συνοπτικά στοιχεία εκτιμήσεως και δραστηριότητας.
Σύνολον

Α ξία  εις χιλιάδας δραχμουν

Σύνολον
βιομηχανίας

Οικονομικά μεγέθη A ll
industry

1980

1. Αριθμός κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν ...............................  128.109
2. Αριθμός εργαζομένων επιχειρηματιών και

μη αμειβομένων μελών οικογένειας αυτών 171.335
3. Αριθμός αμειβομένου προσωπικού *486.707

α ) Μ ισ θ ω τ ο ί .....................................................  *117.413
β ) Ημερομίσθιοι ...........................................  *369.294

4. Ετήσια αμοιβή ε ρ γ α σ ία ς ................................ *129.643.441
α ) Αμοιβή μισθωτών ..................................  *47.628.991
β) Αμοιβή ημερομισθίων...........................  *82.014.450

5. Ακαθάριστος αξία παραγωγής ................... *1 .004.569.319
6. Σύνολο αναλώσεως .........................................  *683.799.280
7. Προστιθεμένη αξία .........................................  *320.770.039

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Ο κ. Υπουργός είπε
αυτό το πρωτοφανές, το οποίο λένε όλοι οι συντηρητικοί και 
αντιδραστικοί οικονομολόγοι, που μιλάνε για μια «μεταβιομη
χανική κοινωνία» κλπ. ότι δεν υπάρχουν μονοπώλια.

Μα, κύριε Υπουργέ που ζούμε; Εσείς τι λέγατε μέχρι το 
1981 : Εδώ έχω ένα πίνακα 25 οικογενειών, οι οποίες ελέγ
χουν δεκάδες επιχειρήσεις. Δεν τις έχουμε μετρήσει, αλλά 
είναι πάντως πάνω από 106. Ποιοι είναι αυτοί, Βαρδινογιάν- 
νης, Λάτσης, Κανελλόπουλος, Κιοσεογλου, Αδανασιαδης - 
Μποδοσάκης, Ηλιόπουλος, Αγγελόπουλος, Στασινοπουλος, 
Παπαστράτος, Κεράνης, Καρέλιας, Κωτσιόπουλος κλπ. Το 
καταδέτουμε για τα Πρακτικά. (Ο  πίνακας που κατέδεσε 
ο βουλευτής κ. Κ . Κάππος ευρίσκεται στη Διεύδυνση της 
Στενογραφικής Υπηρεσίας και είναι στη διαδεση κάδε εν
διαφερομένου). '

Αυτοί λοιπόν ελέγχουν μία σειρά επιχειρήσεων στους διά
φορους κλάδους και ελέγχουν την παροτγωγή ή τις πουλήσεις 
και κατά συνέπεια ασκούν και πολιτική επίδραση. Π έρα  απ 
αυτό, υπάρχουν τα ξένα μονοπώλια. Εχουμε ενα πίνακα εδω 
που έχει 25 ξένα μονοπώλια και 7 μονοπώλια, που συνεργά
ζονται με ελληνικά. Θέλετε να ακούσετε; Αλουμίνιο της Ε λ
λάδος, Ελαις, Ζίμενς, Α Ε Θ , Π ίτσος, Ανώνυμη Εταιρείοι 
Χάλυβα, κ.λπ. Τον καταδέτουμε και αυτόν στα Πρακτικά 
διότι δεν υπάρχει χρόνος. ,

(Σ το  σημείο αυτό ο βουλευτής κ. Κ . Κάππος καταδετε. 
το σχετικό πίνακα, ο οποίος έχει ω ς  ε ξ ή ς ) : '
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«Π ΙΝ Α Κ Α Σ  31 «Π ΙΝ Α Κ Α Σ  33
«Ξ Ε Ν Α  Μ Ο Ν Ο Π Ω Λ ΙΑ Ξ Ε Ν Ε Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ  (σε 000.000 δρχ.)

1. Αλουμίνιου της Ελλάδας Α .Ε . Γ  αλλία
2. Ελαϊς Α .Ε . Ολλανδία
3. Ζίμενς Α .Ε . Ο Δ . Γερμανίας
4. A E G  Π ίτσος Α .Ε . Ο Δ . Γερμανίας
5. Ανώνυμη Εταιρεία Χάλυβα Α Ε  Ιαπωνία, Γαλλία,
6. G ood  Y ear Α .Ε . (P ire lli) Η Π Α
7. Fulgor Α .Ε . Ιταλία
8. E thyl Α .Ε . Η ΓΙΑ
9. Φίλιπς Α .Ε . Ολλανδία, Βέλγιο

10. U nion Carbide Ελλάς Α .Ε . 1ΙΠΑ
11. Dart Ελλάς Α .Ε . Η ΓΙΑ
12. Σκούμπ Α Ε Β Ε Η ΙΙΑ
13. H oech ist Ελλάς Α Β Ε Ε Ο Δ . Γερμανίας
14. B eirstorf Hellas Ελβετία
15. C olgate-P alm olive Α .Ε . Η Π Α
16. Φίλκεραμ-Jonhson  Α .Ε . Μεγάλη Βρετανία
17. L indner H ellas Οδ. Γερμανίας
18. Χούδσον Α .Ε . Ο Δ . Γερμανίας
19. Βαμβακουργία Βόλου Α Ε Μ. Βρετανία
20. Βιομηχανία Ενδυμάτων Βό

λου Α .Ε . Ο Δ . Γερμανία
21. Ελληνική Εταιρεία Εμφιά- 

λω σης Α Ε  
Νεστλέ Α .Ε .22. Ελβετία

23. Β 1 0 Κ Α Τ  Ανων. Τεχν. Ετ. Ο Δ . Γερμανίας
24. Hellas Can Η Π Α
25. Ουνιλέβερ Ελλάς Α .Ε . Ολλανδία

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  32.

Ε Λ Α Η Ν ΙΚ Α  Μ Ο Ν Ο Π Ω Λ ΙΑ  Σ Τ Ν Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Α  ΜΕ
ΞΕΝ Α 1 2 3 4 5 6 7

1. Αιγαίο Α Ε  A m erican  M anufacturers
L T D  (Μ. Βρετανία)

2. ΙΙαναγόπουλοι Η Β Η  A B E  H eninger International
G M BH  (Ο Δ . Γερμανίας)

3. B alicun E xport Α Ε  Τεχνολογία Ελβετική

4. Ελλενίτ Α Ε  T E A M  Λουξεμβούργο

5. ΚΗ Μ  Δαμίγος Α Ε  Συνεργασία με Εταιρείας Α υ
στρίας, Ο Δ . Γερμανίας

6. Σ Ε Λ Μ Α Ν  Α Ε  ελληνο-ελ-
βετική Βιομ. επεξ. ξύλου 
Α Ε

7. Β ΙΟ Φ Α ΡΜ  Α Ε  S A F IN A  Ελβετία » ) .

Ακόμα δεν ξέρε! ο κ. Υπουργός ότι υπάρχουν ξένες Τρά
πεζες, υποκαταστήματα πολυεθνικών, τις οποίες δεν έχουμε 
αριθμήσει βέβαια εδώ, αλλά εκείνο που θέλουμε να σημειώ
σουμε είναι ότι ελεγχουν το 25% των καταθέσεων, της απο- 
ταμίευσησ του ελληνικού Λαού; Το 25% το ελέγχουν ξένες 
Τράπεζες και είναι γνωστό ποιος είναι ο ρόλος των Τραπε
ζών, όσον αφορά την κατανομή της συσσώρευσης και πώς 
επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Το κατα
θέτουμε στα Πρακτικά. Το 25% απ’ αυτή την αποταμίευση 
το ελέγχουν ξένες Τράπεζες, ενώ το 1975 ή 197*6 — αν θυ
μάμαι καλά μετά από σχετικούς υπολογισμούς—  αυτό ήταν 
γύρω στο 12%.

(Τ α  στοιχεία που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ . Κάππος 
έχουν ω ς ε ξή ς :

Τίτλος Καταθέσεις

A M E R IC A N  E X P R E S S  10.505
Αραβοελληνική Τράπεζα 18.483
B A N K  O F A M E R IC A  89.889
B A N K  O F N O V A  S C O T IA  48.645
B A N K  C O M M E R C IA L  IT A L IA N  A  49.813
B A N K E R S  T R U S T  C O M P A N Y  24.426
B A N Q U E  N A T IO N A L E  D E  P A R IS  218.858
B AN Q U E S P A R IB A S  38.032
BAN  C L A Y S  B A N K  21.883
W IL L IA M S  A N D  G L Y N S  B A N K  3.563
Ελληνογαλλική Τράπεζα 4 .286
C ITY B A N K  77.338
C O N T IN E N TA L  IL L  N A T IO N A L  BAN K 30.088
C R E D IT  C O M M E R C IA L  DE F R A N C E  26.402
C R E D IT  L Y O N A IS  233.699
C H A SE  M A N H A T A N  B A N K  59.825
M ID L A N D  B A N K  P L C  23.584
N A T IO N A L  W E ST M IN ST E R  B A N K  29.308
C O C IE TE  G E N E R A L  176.721
F IR S T  N A T IO N A L  R AN K  O F CH ICAG O 27.680
S C A N D IS K A  E N S K IL D A  B A N K E N  59.260
C R E D IT  IN D U ST IE  & C O M M E R C IA L  113.996

Πηγή : IC A R  1985

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  34

Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Α  Μ Ο Ν Ο Π Ω Λ ΙΑ  1 11

1. Α Ε  1.020
2. Σκλαβενίτης I & Σ  Α Ε  1.050
3. Βερόπουλοι Α φοί Λ Ε Β Ε  1.000
4. Λαμπρόπουλοι Αφοί Α Ε Β Ε  900
5. Σ ΙΜ Ε Ν Σ  Α Ε  745
6. Μινιόν ΑΕ 600
7. Κλαουδάτος Γερ. Α Α Ε  550
8. Θεοχαράκης Νικ. I. Α Ε  500
9. Διαμαντή Θ. Αφοί Α Ε Ε  440

10. M O B IL  O IL  Ε Λ Λ Α Σ  Ετ. Πέτρες ΑΕ 429
11. Κασσιδόπουλος Α Ε  και BE Αυτοκινήτων 400
12. Συνεταιριστική Προμηθευτική Έ ν ω ση  Ε Π Ε  ΑΕ 295
13. Φ ΙΛ ΙΠ Σ  Ελληνική Α Ε  398
14. Κοντέλλης I Εαμ. Α Ε  265
15. Φ ΙΝ Α  ΑΕ ' ' 258
16. Κοντέλλης Παύλος Α Ε Β Ε  245
17. R A N K  H E R R O X  Ε Λ Λ Α Σ  Α Ε Ε  225
18. Σ Π Ε Κ Α  Α Ε  218
19. M E R C E D E S  B E N Z Ε Λ Λ Α Σ  Α Β Ε Ε  220
20. Ε Ο Τ Α  Α Ε  210
21. Ηλιόπουλοι Α φοί Ε Π Ε  200
22. Κεντρικό Πρακτορείο Ημερ. και Περ. τύπου 200
23. Δήμητρα Εισαγ. εξαγωγ. Βιομηχ.
24. Α Λ Φ Α  Β Η Τ Α  ΓΕΡ. και Χ Α Ρ  Βασιλόπουλο·.
25. Κ Λ Ρ Ε Ν Τ Α  Α Ε  190
26. T E X A C O  Α Ε  171
28. Ναυτιλιακή Ετ. Διακ. τσιαέντου Α Ε  160
28. Β E JE R  Ε Π ΙΦ Α  Α Ε  ' 152

Ακόμα εδώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν και τα εμπορικά 
μονοπώλια. Πράγματι, η οικονομία έχει ένα μεταπρατικό χα
ρακτήρα. Έ χ ω  ένα πίνακα 50 μεγάλων εμπορικών επιχειρή
σεων, οι οποίες προέρχονται από ένα πίνακα του IC A P  και οι 
οποίες πράγματι αποσπούν υπερκέρδη. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι πολλές απ’ αυτές φθάνουν σε ποσοστά πάνω από 200%  
κέρδη το χρόνο, σε σχέση με το κεφάλαιο που χρησιμοποιούν. 
Το καταθέτουμε και αυτό στα Πρακτικά.
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(Σ το  σημε'ο αυτό ο ίουλευτής κ. Κ . Κάππος καταθέτει 
το σχετικό πίνακα, ο οποίος ευρίσκεται στη Διεύθυνση της 
Στενογραφικής Υπηρεσίας καί είναι στη διάθεση κάθε εν
διαφερόμενόν) .

Μ ας είπε ο κ. Υπουργός ότι αυτά που χάνει η εργατική 
τάξη  — και για να εξηγιόμαστε είναι γύρω στα 400 όις 
δρχ.—  τα 120 τα ωφελείται το κράτος και τα άλλα 280 
δις τα ωφελούνται τα μονοπώλια, οι μεγάλες επιχειρήσεις, 
οι μεσαίες επιχειρήσεις, και οι μικρές επιχερήσεις. Αυτό ό
μ ω ς δεν σημαίνει οτ: αυτοί που έχουν κάτω από 10 ή 5 ερ
γαζόμενους — διότι αυτοί δεν τηρούν λογιστικά βιβλία—  δεν 
μπορεί να γίνει έλεγχος και να εφαρμοστούν οι πράξεις.

Έχουμε ένα πίνακα εδώ. Είναι της απογραφής βιομηχα
νίας, βιοτεχνίας, εμπορίου και λοιπών υπηρεσιών, 30.9.1978. 
Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μεταγενέστερα στοιχεία. Π άντως, 
τα στατιστικά στοιχεία σας είναι απαράδεκτα και με μεγά
λη καθυστέρηση. Το ’78 υπάρχει απογραφή και δεν υπάρχει 
νεώτερη. Τ α  προηγούμενα στοιχεία που δώσαμε για το κό
στος της εργασίας στη βιομηχανική παραγωγή, είναι το ’80. 
Βγάλατε τη  στατιστική επιτηρίδα του '8 3 ,βάλατε του ;80 
το κόστος εργασίας. Ερχόσαστε το ’ 84 και βάζετε τα ίδια 
στοιχεία. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, για να μην 
έλθω  στο θέμα των απεργιών, στο θέμα των χαμένων ωρών 
εργασίας που δεν τηρείτε τίποτα επωφελούμενοι της κατάρ
γησης του δικαιώματος της απεργίας από τη Χούντα.

Εν πάση περιπτώσει, από έναν πίνακα που έχω της orco- 
γραφής του ’78 — ο κ. Υπουργός δεν λέει αν είναι, τα στοι
χεία που έδωσε της απογραφής του ’78—  για επιχειρήσεις 
πάνω από 30 εργαζόμενους, είναι γύρω στις 4.800 οι επιχει
ρήσεις — πρόχειρα κάνσν,ε το λογαριασμό— : και οι εργαζό
μενοι είναι γύρω στις 550.000. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι 
500.000 είναι στο δημόσιο τομέα και το σύνολο της εργα
τικής τάξη ς είναι γύρω στο 1.700.000. 1.200.000 είναι για 
τον ιδιωτικό τομέα. Οι 550.000 απ’ αυτούς απασχολούνται 
στις επιχειρήσεις πάνω, από 30 εργαζόμενους. Καταλαβαί
νουμε λοιπόν, τι 3 α  ωφεληθούν απ’ αυτά τα 280 δισ. οι επι
χειρηματίες αυτοί που απασχολούν πάνω από 30 εργαζόμε
νους. ί

Βεβαίως, λέγεται κατά καιρούς και για υπερκατανάλω
ση, ότι δήθεν ο Λ αός καταναλώνει: περισσότερα απ’ όσα πα
ράγει. Βέβαια αυτό είναι εντελ.ώς αστήριχτο. Θα δώσουμε 
ένα πίνακα που λέει ποιο είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 
σε σταθερές τιμές το 1982 και ποιες το 1985. Λέει. 471.2 
δις το 1982 ήταν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν;, και η κα
τανάλωση ήταν 404,3  δις, δηλαδή μικρότερη. Το 1985 με 
βάση το τριμηνιαίο δελτίο του Υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας του Ιούλη του ’85, ήταν 494,9 δις και η κατανάλωση 
420.6 δις. Ά ρ α . στο σύνολο δεν έχουμε υπερκατανάλωση με 
την έννοια που λέγεται εκχυδαϊσμένα από διάφορους δημοσιο
γράφους ή και στην τηλεόραση. Β εβαίως υπάρχει η υπερ
κατανάλωση για την ολιγαρχία του πλούτου, για την αστι
κή τάξη , μονοπωλιακή ή μη μονοπωλιακή. Αυτοί είναι που 
αγοράζουν ξένα προϊόντα και όχι η εργατική τάξη  η οποία 
προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες της με βασικά είδη που 
παράγοντα! στη Χ ώ ρα  μας. Καταθέτουμε αυτό τον πίνακα 
για τα Πρακτικά.

(Σ το  σημείο αυτό, ο βουλευτής κ. Κ. Κάππος ναταθέτει 
τον σχετικό πίνακα ο οποίος έχει ως ε ξή ς :

Ε θ νικ ή  δαπάνη και Α Β Π .

1982 1985
Κατανάλωση 404,3 420,6
Ακαθάρ. Επενδύσεις Παγίων Κεφαλαίων 97.1 88.2
Ισοζύγιο αγαθών υπηρεσιών — 30.2 — 13,9
Α Ε Π 471,2 494.9
Π η γή : Τριμηνιαίο Δελτίο Υπουργείο Εθνικής Οικονο-

μίας έτους 19 8 5 »).

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Κύριοι Βουλευτές, α
κούσαμε εδώ τα περί αντισυνταγματικότητας. Ειπώθηκε ότι 
πρόκειται για απρόβλεπτη ανάγκη, ενώ δεν ήταν απρόβλεπτη 
ανάγκη. Α λλά το κύριο εδώ. είναι ότι καταργεί το δικαίω1- 
μα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Υπάρχει η δ εθνής 
σύμβαση 98 που έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή 
και έχει αυξημένη τυπική ισχύ, υπερέχει κάθε άλλου νόμου, 
που λέει ότι το κάθε κράτος - μέλος πρέπει να λάβει, μέ
τρα για την διευκόλυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
Μάλιστα λέει των εκούσιων συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
Και έρχεσαι η Κυβέρνηση με την πράξη νομοθετικού περιε
χομένου και λέει, κύριοι καταργώ ουσιαστικά τις συλλογι
κές δ'.απραγματεύσεις. Ουσιαστικά έτσι δηλαδή παραβιάζει 
το Σύνταγμα. Ακόμη καταργεί το δικαίωμα της απεργίας. 
Μια σειρά δικαστήρια κρίνουν παράνομες τις απεργίες, διότι 
λένε οτι τα αιτήματα ξεπερνάνε τα όρ'α που έχει καθορίσει 
η Κυβέρνηση. Κατά συνέπεια καταργεί και την 87 διεθνή 
σύμιβασηι εργασίας, η οποία λέει ότι απαγορεύεται οποιαδή
ποτε επέμβαση στη λειτουργία των συνδικάτων και τα συν
δικάτα δικαιούνται να προγραμματίζουν τη δράση τους. Εδώ 
ακόμη και την απεργία την καταργεί ο νόμος της Βουλής.

Κατά συνέπεια ο νόμος είναι αντισυνταγματικός και εδώ 
θ α  δούμε τους δικαστές τι μετράει ο »αθένας. Πόσο βάρος 
και δύναμη έχει. Γ ι ’ αυτό πρέπει να αντιμετονπισθούν σαν 
αντισυνταγματικά και αντιδημοκρατικά μέτρα και δεν πρέπει 
να περάσουν.

Βέβαια ειπώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΚ ότι 
αυτά τα μέτρα δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχει και άλλη πρό
ταση εναλλακτική, δημοκρατική, αντιμονοπωλιακή, αντιϊμπε- 
ριαλιστική που μπορεί να βγάλει από την κρίση και να ε ξα 
σφαλίσει αυτοδύναμη ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομέ
νων.

Εμείς, λοιπόν, απορρίπτουμε την πράξη νομοθετικού περιε
χομένου και θ α  παλέψουμε μαζί με την εργατική τάξη  για 
μια άλλη οικονομική πολιτική που θα  βγάλει την οικονομία 
από την κρίση και που θα  εξασφαλίζει αυτοδύναμη και αυτο
τελή οικονομική ανάπτυξη.

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  Κ Ο Υ Τ Σ Ό Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ . Π ρόταση πείτε μας.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ , Μου θυμίσατε τώρα ότι 
αυτά τα μέτρα έχουν παρθεί ύστερα από μία σύσταση που έ
στειλε η Ε Ο Κ  στις 19 Νοέμβρη 1985. Είναι δημοσιευμένη 
στο Κ Ε Ρ Δ Ο Σ  και φαίνεται εκεί ότι η Επιτροπή έχει απευ
θύνει στην ελληνική Κυβέρνηση μιια σύσταση για τα μέτρα που 
της προτείνει να υιοθετήσει. Ακόμα φαίνεται, ότι η ελληνική 
Κυβέρνηση είχε εγκρίνει το περιεχόμενο της εν λόγω σύ
στασης. Αυτή δεν την ξέρουμε. Ν α μας την δώσετε να την 
μάθουμε. Στη συνέχεια: λέει στο άρθρο 2 ότι θα  δοθεί η δεύ
τερη ύστερα από το χρονικό διάστημα ενός έτους από τη χο- 
ρήγηση της πρώτης δόσης και οπωσδήποτε όχι πριν από την 
ί . 1.1887. Η Επιτροπή, θα  προχωρήσει στην απελευθέρωση 
της δεύτερης δόσης ύστερα από εξέταση που θ α  κάνουν της 
εφαρμογής των μέτρων τα  αρμόδια όργανα της ΕΟΚ.

Π ΡΟ τί,ΔΡΕΥΩ Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Κάππο 
είχατε τελειώσει.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, μην με 
διακόπτετε. Για μισό λεπτό προσπαθείτε να με διακόψετε. Τ ε
λείωσα.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Δεν μπορείτε 
να μιλάτε σ ’ αυτό το ύφος. Σ ά ς  έκανα μία παρατήρηση σε
ήπιο τόνο, γαι ικιατί δεν μπορώ από τη γρίππη, για να σας 
θυμίσω να πρέπει να τελειώσετε και σεις επαναρχίζετε τώρα 
Την αγόρευσή σας. Σ ας παρακαλώ μη διαμαρτύρεσθε.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Εν πάσει περιπτώσει 
για να πάρουμε τη δεύτερη δόση πρέπει να έλθουν και να ε
λέγξουν την οικονομική κατάσταση της Χ ώ ρας, Ουσιαστικά 
η Χ ώ ρα  μπαίνει κάτω από διεθνή οικονομικό έλεγχο, τον ί- 
λεγχο της ΕΟΚ.
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Αυτά ήδελα να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε, και μην εκ- 
νευρίζεσδε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ό μ ω ς  κ α δ ’ ον 
τρόπον το εκάνατε δείχνει πως διαμαρτύρευδε στο Προεδρείο 
γιατί σας έκανε παρέμβαση ενώ σεις είστε παραβάτης. Τε
λειώσατε, σας έσβησα το χρόνο και επαναρχίσατε χωρίς να 
ζητήσετε την άδεια του II ροέδρου.

Η Λ ΙΛ Σ  ΒΟ ΥΤΙΟ  Υ Κ Α ΑΚ Γ1Σ. Κ άπτ ς ο παραβάτης.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης;. Ο κ. Υπουργός 

έχει το λόγο.
Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γ π . Ε δ νίκης Οικονομίας). Κύ

ριε Πρόεδρε, τα μέτρα λήφδηκαν στις 11 Οκτωβρίου 108ό 
και η απόφαση της Κοινότητας έχει ημερομηνία, αν δυμάμαι 
καλά, 18 Νοεμβρίου 1985. Ο ισχυρισμός του κ. Κάππου ότι 
-α  μέτρα λήφδηκαν μετά από την απόφαση της Κοινότητας, 
είναι τελείως αστήρικτος.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Από την σύσταση. Δ ώ 
στε μας την σύσταση.

ΙΠ υ Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Κάτπο, 
σας παρακαλώ αφήστε τον κ. Υπουργό να απαντήσει.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Εδνικής Οικονομίας). Εί
ναι τελ. ιως αστήρικτος ο ισχυρισμός σας ότι έγινε οποιαδή
ποτε σύσταση της ΕΟ'Κ και μετά λήφδηκαν τα μέτρα. Να, 
λοιπόν, γιατί ΤΟ Κ Ε Ρ Δ Ο Σ  ή η οποιαδήποτε άλλη εφημε
ρίδα δεν είναι εκείνη που περιγράφει τα συμβάντα. Ν α πάτε 
να δείτε τις ημερομηνίες που είναι γνωστές και προκύπτουν 
από τον Τύπο για να το διαπιστώσετε.

Όσον ο φορά τη σύσταση που λέτε είναι μια έκφραση η 
οποία αφορά το ε ξή ς : Γίνεται στην Κοινότητα ένα αίτημα, 
όπως έγινε ενα αίτημα μετά την λήψη των μέτρων, αφού ανα- 
κοινώδηκαν δημόσια, σχετικά με την μη εφαρμογή ορισμένων 
κοινοτικών διατάξεων, για παράδειγμα με την επιβολή των 
προκαταβολών στις εισαγωγές. Έ γινε λοιπόν αυτό το αίτημα 
προς την Κοινότητα, γιατί υπάρχει μια ειδική διαδικασία, 
που προβλέπει η Συνδήκη της Ρώμης. Σ τα  πλαίσια αυτής της 
διαδικασίας η Κοινότητα κάνει μια γνωμοδότηση η οποία απο- 
καλε.ται σύσταση. Μπορεί να λέγεται σύσταση, αλλά δεν ήταν 
σύσταση προς την ελληνική Κυβέρνηση για να ακολουδήσει 
ορισμένα μέτρα, γιατί αυτά είχαν ήδη παρδεί. Αφού πάρδηκαν, 
έγινε αυτή η διαδικασία η οποία κατέληξε στις 18.11.85 σε 
ορισμένη απόφαση. Πάρδηκαν χωρίς να έχει γίνει καμμιά ε
παφή ή να υπάρξει καμμία σχέση με την Κοινότητα.

Όσον αφορά το δέμα του ελέγχου σας έχω πει και άλλοτε 
κα; το έχω δηλώσει και δημόσια ότι εμείς έχουμε ορισμένους 
στόχους. Οι στόχοι αυτοί αποβλέπουν καδαρά στην βελτίωση 
της οικονομίας μας.

Και η Κοινότητα μπορεί να προδιαγράφει ανάλογους, ή ί
διους στόχους, αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι δικοί μας στό
χοι δεν είναι στόχοι τους οποίους ασπαζάμαστε και πρέπει να 
πετύχουμε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Γλέζος 
έχει το λόγο.

Μ Α Ν Ω Λ Η Σ ΓΛ Ε Ζ Ο Σ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, με το ση
μερινό Σχέδιο Νόμου η Κυβέρνηση εισηγείται την κύρωση 
της από 18.10.85 Π ρ ά ξη ς  Νομοδετικού Περιεχομένου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, που αφορούσε μέτρα προστασίας 
της Εδνικής Οικονομίας.

Τα μέτρα προστασίας της Εδνικής Οικονομίας περιλαμ- 
οανονται σε ένα και μόνο άρδρο, με το οποίο «απαγορεύεται 
η συνομολόγηση ω ς και η χορήγηση ή καταβολή με οποιοδή- 
ποτε λόγο αυξήσεων κλπ.». Δεν μπορούν να επιτύχουν δηλα
δή τίποτε οι εργαζόμενοι, έπειτα από αγώνα που δα  κάνουν, 
■απέναντι στους εργοδότες τους.

Με το δεύτερο άρδρο του Σχεδίου Νόμου ρυδμίζονται οι 
τρόποι καταβολής της Α ΤΑ .

Το Σχέδ ιο Νόμου στην ουσία αποτελεί ένα επιστέγασμα 
των κυβερνητικών μέτρων, που αποσκοπούσαν στην αντιμετώ

πιση της οικονομικής κρίσης, που πλήττει τη Χ ώ ρα  μας και 
ο: πηγές της οποίας, όπως έχω πει και άλλη φορά, οφείλο
νται πρώτα στη δεδνή  οικονομική κρίση, δεύτερο στη φύση 
και τη μορφή της ελληνκής οικονομίας και τρίτο στο γεγο
νός ότι η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ , στα 4 χρόνια που κυβερ
νά, δεν πήρε — κατά τη γνώμη της Ε Δ Α — - τα μέτρα εκεί
να, ώστε από τη μια μεριά να αναχαιτίσει την επίδραση της 
οικονομικής κρίσης, της οικουμενικής και από την άλλη να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να εξαλειφδούν οι αιτίες 
που δημιουργούν τις κρίσεις στην Ελλάδα.

,Κανένας, κατά τη γνώμη μας. δεν μπορεί να αμφισβητή- 
σει την ποοσπάδεια που κατέβαλε ως τώρα r Κυβέρνηση, 
να ανεβάσει το β ’οτικέ επίπεδο των χαμηλόμισδων και να αρ
χίσει την καταβολή του κοινωνικού μισδού με διάφορους τρό
πους. Και Οι αντιπολιτευόμενοι την Κυβέρνηση αγνοούν αυ
τά  τα δύο σημαντικά γεγονότα, ω ς να μην υπήρχαν. Αλλά 
δυστυχώς αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την Κυβεονηση. 
στα μέτρα που πήρε και που παίρνει, για την αντιαετώπιση 
της κρίσης.

Μέτρα για την αντιμετώπιση· της κοίσης έπρεπε να λη- 
φδούν. Α λλά τι είδους μέτρα έπρεπε να ληφδοόν; Μέτρα, όχι 
κατά τη γνώμη μας. περιορισμού της συζήτησης, με την κ.α- 
δήλωση των μισδών κα: των ήμερονσδίων. αλλά μέτρα ου
σιαστικά για τη μείωση του κόστους παραγωγής των - -  "ό- 
«w v . ώστε να γίνουν ανταγωνίσιμα για να αντιμετωπίσου·^ 
όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτό ακριβώς 
το γεγονός.

Ό λοι μιλάνε για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
για μείωση του κόστους παραγωγής κα: για αύξηση της πα
ραγωγής. ότι πρέπει να αναπτυχδεί η παραγωγικότητα, αλ
λά μέτρα συγκεκριμένα από όλες τις πλευρές, δυστυχώς, έ
χουν περάσει τόσοι μήνες, δεν προσκομίστηκαν εδώ για να 
αποτελόσουν προτάσεις, αντιίδετες έστω από τις προτάσεις 
που κάνει η Κυβέρνηση.

Η Ε ΔΑ  επανέρχεται σ’ αυτό το σημείο. Είναι πασίγνωστο 
στους πρωτοετείς φοιτητές των οικονομικών σχολών, ότι τρία 
πράγματα απαιτούνται για την ανάπτυξη: μιας οικονομίας: 
Π ρώ τες ύλες, ενέργεια και έμψυχο δυναμικέ.

Ό ταν  για την ενέργεια στην Ελλάδα καταναλώνουμε το 
1 /3  του συναλλάγματος μας. πώς είναι δυνατόν να μιλάμε 
για μείωση του κόοτουσ παραγωγής, για αύξηση ανταγωνι
στικότητας και για αύξηση της παοαγωγήις; Και πάνω σ’ 
-••τό. ~'~ry α -ό τα εξα-^γελλοαενα, κανένα ουσ'αστικ© μέτρο 
δεν παίρνει η Κυβέρνηση και πέρα από όλα όσα λέγονται, 
καμιά πλευρά από την Αντιπολίτευση δεν φέρνει συγκεκρι
μένο μέτρο.

Δεν πρότεινε. Έ χ ω  και άλλη φορά προκαλέσει απ’ αυτό 
το Βήμα να μας φέρουν τα προγράιχματά τους, γύρω απ’ <υ- 
τόν τον τομέα. Πρόγραμμα αναπτυξιακό που να στηοίζεται 
σ ’ αυτούς τους δ  ευ*, λιακούς κανόνες για την ανάπτυξη της 
οικονμοιας. Αλλά δεν ήλδε από πουδενά. Ό λ α  όσα ειπώδη- 
καν απόψε από vrv πλευρά της Α ξιωματικός Αντιπολίτευ
σης με τη μορφή p-w> πενταλόγου, είνα- ακριβώς το ίδιο πρό
γραμμα το οποίο είχε εφαρμόσει t :  πράξη τα προηγούι-.-α 
χοόν·.,ε και καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε. Αν δεν -.7 εί
χε κάνει, δεν δα  ερχόμαστε σ’ αυτή την κατάντια.

Μιλήσανε για προβληματικές επιχειρήσεις. Μ α, οι προ
βληματικές επιχειρήσεις γεννήθηκαν ακριβώς ήταν δια'.ν- 
βερνούτε τη Χώρα η «Νέα Δημοκοατία».

Δεν υπήρξε, λο'πόν, ένα αναπτυξιακό ποόγραμμα ούτε π-ο. 
την πλευοά της Αντ τ-ολίτευσης. πάτε από την πλευρά της 
Κυβέρνησης, δυστυχώς Και αν δεν υπάρξει ένα αναπτυξ:α- 
κό πρόγραμμα συγκεκριμένο που να μπαίνει στη ρίζα του προ
βλήματος, δεν πτόκειται να γίνει απολύτως τίποτε.

Να υπάρξει έιας περιφερειακός σχεδιασμός με ευδόνη των 
ίδιον των περιφερ;αικών οργάνων. Α λλά πώς μπορεί να γί
νει όταν δεν δίνουμε αρμοδιότητες στα περιφερειακά όργανα, 
όταν ανέμη στεκόμαστε και συζητάμε, στον πέμπτο χρονο. γ .α
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το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο βαθμό αυτοδιοίκησης; Ακόαα 
τα «ζη τά μ ε . Ακόμη η λαϊκή συμμετοχή δεν έχε: γίνε: π : ά- 
ξη  και γεγονός. Π ώ ς  θα περάσει η εξουσία στο Λ αό ; Εκτός 
εάν διακατεχόμαστε από αντιλήψεις, που δεν το πιστεύω, ότι 
δεν είναι ώριμος ο Λαός. Π ώ ς  θα  περάσει σ’ αυτό το στά
διο ο Λ αός ώστε ο ίδιος να πάρει και στα ίδια τα χέρια τα 
δικά του την ευθύνη της διαχείρισης και της οικονομικής 
κρίσης; Η διαχείριση της οικονομικής κρίσης παραμένει σε 
κρατικό επίπεδο, δηλαδή γίνεται επανάληψη στον τομέα των 
καπιταλιστικών μεθόδων. Τίποτε άλλο.

Από το Βήμα αυτό από το 1981, ο ίδιος που σας μιλάει, 
πρότεινε, για να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη που έχουμε από 
κεφάλαια να προχωρήσουμε στη σύναψη ενός ομολογιακού δα
νείου. Το συνάλλαγμά μας μπορεί να φέρνει τεχνολογία, να 
μη φέρνει πετρέλαιο. Μπορούσε να διενεργήσει έαν εσωτερι
κό ομολογιακό δάνειο, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλή
ματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με κεφαλαιουχικά α
γαθά, μέσα από την ίδια μας τη Χ ώρα. Τίποτε δεν έγινε. 
Παρουσιάστηκε αυτό το νοθευμένο των εντόκων ομολογια
κών γραμματίων, που δεν βγήκε να το υποστηρίξει καν η 
Κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι ο Λ αός πρόθυμα, ο Λ αός που 
την ψήφισε τις δυο φορές, ο Λ αός πρόθυμα θα συμμετείχε 
σ’ αυτό το ομολογιακό δάνειο και θα  αντιμετωπίζαμε όλα τα 
προβλήματα.

Τ α  μέτρα, το έχουμε τονίσει και το ξανατενίζουμε, και 
λυπούμαστε που είμαστε υποχρεωμένοι να το ξαναπούμε, δεν 
πρόκο ται να πετύχουν αν δεν πεισθούν οι ίδιοι οι εργαζόμε
νοι ότι πρέπει να υποστούν αυτές τις θυσίες, γιατί θέλουν 
να βλέπουν το μέλλον μπροστά τους, θέλουν να βλέπουν μια 
προοπτική. Αν δεν την βλέπουν δεν πρόκειται να συμμετά- 
σχουν. Και αν δεν συμμετάσχεί· ο εργαζόμενος Λ αός, θα  
αποτύχουν τα μέτρα.

Βέβαια υπάρχουν δύο ευτυχείς συγκυρίες. Και μου κάνει 
εντύπωση γιατί δεν είχαν πραβλεφθεί κιόλας αυτές οι δυο 
συγκυρίες. Η πτώση του δολλαρΐαυ και η καταπληκτική μείω
ση της τιμής του πετρελαίου ανά βαρέλ'. Έ χει φθάσει στη 
μισή τιμή και προχωράει ακάθεκτα προς τα κάτω. Μ ’ αυ
τές τις δύο ευτυχείς συγκυρίες, ίσως να μην χρειαζόταν να 
παρθούν και μια σειρά από τα μέτρα. Είναι:: ευνοϊκοί παρά
γοντες που αν δεν τους εκμεταλλευθούμε θ α  πάνε στραφώ. 
Γιατί ο σκοπός των πετρελαιοπαραγωγών χωρών είναι να 
προσελκυσθεί η Ευρώπη και πάλι προς το πετρέλαιο, γ :α  
να μην χάσει την αγορά της Ευρώπης. ΕύκαίιρίΙα ό)μως που 
πρέπει εμείς να αξιοποιήσουμε για να απαλλαγούμε εντε* 
λώς. Αυτά τα δύο γεγονότα πρέπει να τα εκμεταλλευθούμε 
γ  α να προχωρήσουμε. ;

Α λλά να έλθω  τώρα ακριβώς στο νομοσχέδιο. Θα κάνω 
μια τοποθέτηση γενικότερη και θ α  παρακαλούσα να με προ
σέξετε.

Πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε η θεσμική δία του Κράί- 
τους. ανά τους αιώνες. Από τον Χόμος έως τον Κέλσεν 6α1- 
σίζεται η νομιμοποίηση του σύγχρονου Κράτους στη μονοπω
λιακή συγκέντρωση της ισχύος και της βίας, με τη δικαιο
λογία του σκοπού, με τη δικαιολογία της αξίας. Η  μείζων 
κοινή ωφέλεια γριά όλους. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, όπως 
λέγεται απλοϊκά. Στο πρότυπο αυτό βασίζεται και η αφο» 
μοίωση, η περίληψη του πολίτη στο Κράτος. Ν α κυριαρχεί 
μονάχα το Κράτος.

Το πρότυπο αυτό εκπροσωπεί την πηγή όλων των θεωριών 
του συμφέροντος του κράτους και αποτελεί το ιδεαλιστικό 
θεμέλιο του σύγχρονου κράτους σ’ όλες τις δυνατές παραλ
λαγές. Από το απολυταρχικό ω ς το δημοκρατικοφιλελεύθερο 
κράτος και από το ολοκληρωτικό —  φασιστικό κράτος ω ς τη 
δικτατορία του προλεταριάτου του Στάλιν. Σ ’ όλες αυτές τις 
παραλλαγές υπάρχει αυτή η θεωρία.

Το σύγχρονο κράτος έσπασε τους δεσμούς νομιμοποίησης 
που είχε παλιότερα με υπεργήϊνες εναποθέσεις της νομιμο
ποίησης στο Θεό, στη Θεότητα. Τώρα απέναντι στη θεότη

τα ορθώθηκαν ο σκοπός, Και η αξία. Η πατρίδα, το έθνος, 
η τάξη , η επανάσταση, το κόμμα, ο σοσιαλισμός. Αυτές εί
ναι οι νέες αξίας. Ο  σκοπός και η αξία προσδιορίζουν τη 
νομιμοποίηση της εξουσίας.

Σε ανύποπτο χρόνο εδώ στη Βουλή τόνισα ότ: τα μεγαλύ
τερα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας χρειάζονται 
μια νομιμοποίηση. Σήμερα μιλάω με σκληρά λόγια : Η θεω 
ρία της όψιστης αποτελεσματικότητας και γι’ αυτό υποταγή 
στα μέσα υποχρεώνει στο να νομιμοποιούνται κατασταλτικά 
μέτρα, να νομιμοποιείται ο θεσμός της κρατικής βίας.

Απ’ αυτή τη φιλοσοφική πλευρά η Ε Δ Α  είναι ριζικά α
ντίθετη αε το Σχέδιο Νόμου. Απορρίπτει το νομοσχέδιο καΐι 
το καταψηφίζει. Δεν είναι δυνατόν μια σοσιαλιστική Κυβέρ
νηση, που επαγγέλθηκε ένα μέλλον σοσιαλιστικό για το 
Λαό, να φέρνει νομοσχέδιο, με τη θεωρία των καπιταλιστι
κών ιδεωδών, με τη θεωρία των ολοκληρωτικών απόψεων 
που λένε ότι τα πάντα αγιάζει ο σκοπός. Και ότι πρέπει γι’ 
αυτό το λόγο να υποταχθούμε σ’ αυτή την αρχή. Λυπούμαι 
πάρα πολύ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο1 κ. Κύρκος 
έχει το λόγο.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνά
δελφοι, ο Υπουργός μίλησε απόψε ήρεμα και σχεδόν ακύμα
ντα. Α λλά η κατάσταση είναι τρικυμισμένη και αντί να δί
νουμε καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις, θα  ήταν πολύ προτι
μότερο να μιλήσουμε επιτέλους αυτή την ώρα τη γλώσσα της 
αλήθειας.

Ο κ. Υπουργός μίλησε για περισ-ολή της ενεργού ζήτη
σης. Ποιους αφορούσε; Τ α  μέτρα που ελήφθησαν αφορούν 
κυρίως ένα εκατομμύριο Έ λληνες που ζουν στο όριο της επι
βίωσης. Μέσα σ’ αυτούς βάλτε και τους 300.000 ανέργους. 
Ποια ήταν η ζήτηση των ανθρώπων που ζουν με 35.000' το 
αήνα. α:γ.ό τις οποίες οι ΙΏ.ΟΟΟ —  20.000 πάνε για νοίκι; 
Σ ’ αυτό μας χρωστάτε μία εξήγηση.

Μ ας καταστήσατε σχεδόν όλους υπεύθυνους και ιδιαίτερα 
την αο:στερά απόψε για τα χάλια στα οποία οδήγησε την οι
κονομία η πολιτική σας. Και μας μιλήσατε για την προήγη
ση του κοινωνικού συμφέροντος που σας οδήγησε σε ορισμέ
νες δαπάνες. Α ς μην είμαστε υπερβολικοί. Με τα μέτρα 
που παίρνετε οδηγείτε το εργατικό εισόδημα πίσω στα επίπε
δα του ’78. Και η Αίθουσα αυτή δεν ξ  έχασε βέβαια ότι την 
επομένη της δικτατορίας άλλες κυβερνήσεις, για δικούς τους 
λόγους, προχωρούσαν σε μία αύξηση των εισοδημάτων των 
εργαζομένων. Δέστε τους πίνακες της εποχής εκείνης.

Μ ας μιλήσατε από το ύψος της θεωρίας ότι εκπροσωπεί
τε τη σοσιαλιστική τάση στην ελληνική κοινωνία και περιο
ρίσατε αυτή τη φιλοδοξία σας στην αύξηση της παραγωγι
κότητας, στην αύξηση της παραγωγής. Αυτός είναι ο σοσια
λισμός σας; Παρακαλούμε να δούμε τα μέτρα σας που θα  
μετέδαλαν ριζικά μια κατάσταση, της οποίας μας δώσατε 
μια εικόνα προηγουμένως. Την πήρατε από την δεξιά και τη 
συνεχίσατε. Σ α ς  κατηγορούμε γιατί δεν κάνατε τίποτε αυτά 
τα χρόνια για να κατακτήσουμε την εσωτερική αγορά, για 
να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα εισά- 
γοντας καινούρια τεχνολογία για να μπορέσουμε να προχω
ρήσουμε σε νέες δημόσιες επενδύσεις για να μπορέσουμε να 
αλλάξουμε τις δομές. Μιλάτε για δομές και για θεσμούς. 
Π οιες είναι οι δομές και ποιοι οι θεσμοί που επιχειρήσατε 
να αλλάξετε ; Τότε θ α  δείτε ότι είναι θαυμάσιο να ερχόμα
στε εδώ με τα στοιχεία που μας παρέχουν οι υπηρεσίες για να 
διαδεδαιώνουμε ότι καλά πάμε.

Το καλύτερο θα ήταν να πούμε, δεν πάμε καλά. Το κα
λύτερο θα  ήταν να επάνελθετε στην ιδέα ότι χρειάζεται μια 
π α εθνική κινητοποίηση για να. βγούμε από τα αδιέξοδα που 
κάθε μέρα θ α  γίνονται χειρότερα. Α λλά σεις δολοφονείτε αυ
τή την πανεθνική κινητοποίηση, καθώς παίρνετε μέτρα που 
ύστερα επιζητείτε να επιβάλετε.

Δώστε μας μία απόκριση, πώς είναι δυνατό να ανταιποκρι- 
θούν στην αίτηση για πανεθνική κινητοποίηση το 1.000.000
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Έ λληνες που ζουν στο όριο της επιβίωσης; Διότι απ’ αυτό 
το 1.000.000 Έ λληνες που ζουν στο όριο της επιβίωσης ε- 
ξαρτιέται και η αύξηση της παραγωγικότητας και η αύξη
ση της υλικής παραγωγής. Αυτούς πώς τους κινητοποιείτε, 
πώς τους εμψυχώνετε; Δεν τους διώχνετε στη γωνία με το 
να πραγματοποιείτε αυτού του είδους τις συνταγματικές αυ
θαιρεσίες ;

Επικαλείσθε την έννοια του γενικού συμφέροντος και απο
ξενώνετε τους εργαζόμενους από την έννοια του γενικού συμ
φέροντος και είστε σοσιαλιστική Κυβέρνηση; Ποιος καθορί
ζει το γενικό συμφέρον; Κάποιοι γραφειοκράτες; Π οιος κα- 
θοσίζει το γενικό συμφέρον, εάν αποξενώνεται από το γενικό 
συμφέρον και την αντίληψή του, το πιο δυναμικό στοιχείο της 
ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι εργαζόμενοι;

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  (Υπ. Εργασίας). . .  
(Δεν ακούστηκε).

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Κύριε Γιαννύπουλε, αφήστε, ε
ρεθίζεστε από αυτά που λέω, αλλά σεις θα έχετε άπειρο χρό
νο μπροστά σας. Και όχι μόνο άπειρο χρόνο·, αλλά και άπει
ρες σελίδες από τα Πρακτικά. Προσπάθησα να διαβάσω την 
αγόρευσή σας και την είδα πνιγμένη σε σελίδες ολόκληρες 
τις οποίες δεν ακούσαμε στην Αίθουσα αυτή.

Ε Υ Α ΓΓΕ Λ Ο Σ Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  (Υπ. Ε ργασίας). Τι 
*

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Α λ
λά θέλω να σας πω...

Ε Υ Α ΓΓΕ Λ Ο Σ Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  (Υπ. Εργασίας). Κύ
ριε Πρόεδρε, το λόγο επί προσωπικού θέματος.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Υπουρ
γέ, θα  μιλήσετε μετά τον κ. ΚύρκΟ.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Δεν υπάρχει προσωπικό θέμα 
και θα  το αντιληφθείτε. Δεν έκανα υπαινιγμό και μη υου 
τρώτε την ώρα. Δώσατε του κόσμου τα έγγραφα και κοσμή
σατε μ αυτά την ομιλία σας. Αυτό λέγω, δεν μου επιτρά
πηκε να δώσω τίποτα. Αυτή είναι η ισοτιμία;

Ε Υ Α ΓΓΕ Λ Ο Σ Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  (Υπ. Ε ργασίας).
Ο.τι είπαμε, έγραψαν.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Α λλά σας λέγω, πού τις γρά
ψατε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες; Ή ταν τα συνδικάτα 
τρίτο βάθρο της δημοκρατίας. Με πο:α έννοια; Ό τ ι  εγγυώ- 
νται αυτά την αντίληψη του γενικού συμφέροντος. Δεν είναι 
έτσι; Τώρα αποξενώνουμε τα συνδικάτα από τη;ν αντίληψη 
του γενικού συμφέροντος. Αποξενώνουμε την Αυτοδιοίκηση 
σπο την αντίληψη του γενικού συμφέροντος. Τι μένει; Η 
Βουλή. Φοβούμαι ότι σε λίγο θα  έχουμε πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου που. επειδή δεν θα  μπορεί να περιορίσει το δι
καίωμα στο νομοθετικό έργο, θα  μας περιορίζει το δικαίωμα 
στον έλεγχο.

Πρ-ος τα εκεί βαδίζουμε. Και βεβαίως είναι και αυτό μια 
πράςη που θα  πρέπει να μελετήσετε, το γεγονός ότι πρέπει 
να μιλήσουμε για 10 λεπτά σε τόσο τεράστια θέματα για τα 
οποία σεις έχετε την άνεση του χρόνου. Εμείς είμαστε και ε
δώ φιμωμένοι. Και μη θυμώνετε όταν σας λέμε ότι εμείς 
στην Αίθουσα αυτή εκπροσωπούμε τον κόσμο της εργασίας 
που ο,εν τον εκπροσωπείτε σείς. Διότι, αν τον εκπροσωπούσα
τε. ·3α ξέρατε να συνεργαστείτε μαζί του.

Οταν επικαλείστε συνταγματικές θεωρίες, που ουσιαστι- 
κα καταλύουν κατακτημένα δικαιώματα, όταν παραβιάζετε 
και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας που υπογράψατε και πα- 
ραιια,ετε βεβαίως ό,τι αποτελούσε κατακτήσεις του συνδικα
λιστικού κινήματος στις οποίες και σεις μετέσχετε, δεν κα- 
τακα&αινετε ότι δολοφονείτε τη μόνη, δύναμη που μπορεί να 
'μας οδηγήσε[ από τη σημερινή στάθμη της κρίσης, όπου βρι
σκόμαστε. «τη  δημοκρατική διέξοδο; Μπορεί να κάνετε ο- 
ποιεσοήποτε εκκλήσεις γ ια . πανεθνική κινητοποίηση. Και άλ- 
λη μια φορά ο κ. Γιαννόπουλος θέλησε να ειρωνευτεί αυτούς 
που είναι έξω  από τη Βουλή. Σ ας παρακαλώ να κινητοποιή
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σετε 5 ανθρώπους να κατέβουν με πλακάτ που να λένε «ζή- 
τω η εισοδηματική πολιτική της Κυβερνήσεως». Αν βρείτε 
πέντε, που ένας πιθανόν να είστε εσείς κ. Γιαννόπουλε, τότε 
θα  σας χειροκροτήσω. Λεν θα βρείτε κανέναν.

Κάποιοι είπα/ ότι πρέπει εμείς να υποδείξουμε τη διέξοδο. 
Μα, την έχουμε υποδείξει, κύριοι συνάδελφοι, από χρόνια, αλ
λά κανείς δεν θέλει να ακούσει από σας. Βεβαίως ο Λαός 
σας πίστεψε και σας ψήφισε, διότι άλλα του λέγατε π,ρεν από 
τις εκλογές. Και είναι δύσκολο αυτές τις σκέψεις τις δικές 
μας, με την πάγια κυριαρχία σας στα μέσα μαζικής επικοι
νωνίας και την παγκυριαρχί® στους μηχανισμούς που ελέγχουν 
τη διαμόρφωση: της κοινής γνώμης, να τις ακούσει αυτός ο 
λαός και να πάρει το μήνημα. Θα φθάσει όμως το μήνημα 
και στο Λαό. Α λλά δεν μιλούμε τώρα περί αυτών, περί της. 
διεξόδου, μιλούμε και σας κατηγορούμε ότι δεν κάνατε τί
ποτα, πέραν αυτών που ανέφερα προηγούμενα, να εκδημοκρα- 
τικρποιήσετε τον κρατικό μηχανισμό για να μπορέσει να απο~ 
τελέσει εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής. Τώρα έρχεσθε 
να τα εναποθέτετε όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και δεν 
είναι μόνο η δεξιά που φωνάζει για την ιδιωτική πρωτοβου
λία. είστε σεις, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνι
κών Βιομηχανιών, προσπαθείτε να βρείτε τη διέξοδο, δίνο
ντας πρωτοβουλία στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έ δρ α  καταλαμβάνει ο 
Β ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Κ Ρ Η 
Τ ΙΚ Ο Σ ).

'Α λλα  λέγατε τόσα χρόνια. Α λλά είναι ολοφάνερο, ότι τα 
αδιέξοδα της δικής σας πολιτικής θέλετε να τα εμφανίσετε 
σαν αδιέξοδα αυτού του «που. Αυτός ο τόπος έχει διέξοδο. 
Ξέρετε ποια; Με τους εργαζόμενους στο κέντρο της πολιτι
κής προντοβσυλίας. της συμμετοχής και των ελέγχων.

Με ποιους συνεργασθήκατε για να πάρετε τις αποφάσεις, 
λοιπόν, της εισοδηματικής πολιτικής σας; Παρακαλούμε πά
ρα πολύ να μας πείτε. Μ ας επικαλεσθήκατε 3 φορές το 
Ε Σ Α ΙΊ . Ό μ ω ς  στο Ε Σ Α Π  ουδέποτε μιλήσατε συγκεκριμέ
να για την εισοδηματική1 πολιτική, την οποία επροκειτο να 
ακολουθήσετε, γιατί θέλατε εσείς να χαράξετε μία πολιτική, 
την οποία εν συνεχεία εσείς πάλϊ θελήσατε να επιβάλετε 
Α λλά  όταν την αρχή της συναίνεσης, που είναι η μεγάλη 
αρχή της δημοκρατίας, την αντικαθιστούμε με την αρχή της 
επιβολής,, τότε μη περ'μένετε αυτό που προσδοκάτε με τη 
ρητορεία σας — όχι τη δική, σας, κύριε Υπουργέ, γιατί ήσα
σταν πάρα πολύ μετρημένος φραστικά—  την πανεθνική δηλα
δή κινητοποίηση.

Σ α ς  το είπαμε και ά7,λες φορές, ο όρος «μονόπλευρη λιτό
τητα» έχει και μία άλλη ερμηνεία. Διότι δεν μιλάει περί λι
τότητας. Μιλάει περί μονόπλευρης λιτότητας, που σημαίνει 
ότι οι εργαζόμενοι θ α  ήταν διατεθειμένοι να μετάσχουν στο 
κόστος της εξόδου απ’ αυτή την κρίση, όμως υπό προϋποθέ
σεις. Αυτές τις προϋποθέσεις, εσείς όχι μόν-ο τις παραβιά
σατε. αλλά ουδέποτε θελήσατε να τις σκεφθείτε.

Η πρώτη προϋπόθεση ήταν ότι δεν θα  εισέπραττε κανένας 
άλλος τους καρπούς αυτού του μόχθου.

Η  δεύτερη προϋπόθεση θ;α ήταν οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, 
οι υπάλληλο: να είχαν συμμετοχή στα κέντρα που παίρνοντα: 
οι αποφάσεις. Και δεν θα  τους καλούσαν απλώς να εφαρμό
ζουν τις αποφάσεις που θα  παίρνονταν σε άλλα, κέντρα.

Και ο τρίτος όρος ήταν ότι θα  υπήρχε μία διαμόρφωση της 
πολιτικής μας ζωής πλουραλιστική, που θ α  απέκλειε την 
δυνατότητα σε κάποια στιγμή άλλες δυνάμεις, έξω  από τις 
δυνάμεις της εργασίας και της κουλτούρας, να αναλάβουν 
πάλι τα ηνία τ η ; εξουσίας. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ 
καλά, ότι αναφέρομαι σε πολιτικούς όρους, στην απλή .αναλο
γική και στην πολυξενική, πληροφόρηση. Ό λ α  αυτά τα αγνο
ήσατε.. Γ ιατί; Γιατί θέλετε να κυβερνάτε εν αγνοί α του λαού 
και εναντίον του λαού. Ε. λοιπόν, είναι βέβαιον ότι και η οι
κονομική σας πολιτική και η άλλη πολιτική θα  βρει αντιμέ
τωπη την αντίδραση του λαού.
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(Σ το  σημείο αυτό ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος της 
λ ή ξεω ς του χρόνου ομιλίας του κ. Βουλευτοό).

Έ να  λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Π Ρ Ο Β Δ Ρ Ε Τ Ώ Ν  Π αναγιώτές Κρητικός). Σύμφωνοι, 

κύριε Κύρκο. Θα σας δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσετε 
τη σκέψη σας.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ  Σ  Ν α ολοκλ ηρώτω τη σκέψη μου! 
Δέστε, επί των ημερών ου Π Α Σ Ο Κ , στο πιο κρίσιμο θέμα 
της ελληνικής ζωής. παρέχονται μόνο 10 λεπτά, για να 
συμβάλω με τις απόψ:·; ••.ας. Σ α ς  ευχαριστώ, κύριοι της Κύ
βε ρνήσεως!

Σε ένα πράγμα δεν -·ε να συμφωνήσουμε ποτέ. Ό τ ι
μ’ ιαιυτόν τον τρόστο, ο 1?.τ„·ς. -Sa πάει μπροστά.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  1 ώτης Κρητικός). Ο κ. Υπουρ
γός Εθνικής Ο κο. ■· το λόγο.

Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ ΙΟ Σ  Κ Ρ Α Κ Α Σ . Π ά λ ι;

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Εθνικής Οικονομίας). Μία 
παρέμβαση θ α  κάνω.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κ ρ η τκ ός). Ό π ω ς  λέει 
και ο κ. Υπουργός απλώς μία παρέμβαση θ α  κάνει.

Μ Α Ρ ΙΑ  ΔΑ Μ Α Ν Α Κ Η . Τι παρέμβαση. Τρεις φορές έχει 
δικαίωμα να μιλήσει από 30 λεπτά.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Εθνικής Οικονομίας). Έ να  
σχόλιο θ α  κάνω, κυρία Δαμανάκη.

Ρώτησε ο κ. Κέρκος να του φέρω· ένα παράδειγμα ενός θε
σμού ή μιας δομής που άλλαξε. Και του συνιστώ να κοιτάξει, 
για παράδειγμα, τα στοιχεία για τους αγροτικούς συνεταιρι
σμούς. Να ελέγξει η εμπορία και η συγκέντρωση, των προϊό
ντων, πώς ήταν πριν το 1981 και πώς είναι τώρα. Ν α ελέγ
ξει ποιες ήταν οι επενδύσεις των αγροτικών συνεταιρισμών 
πριν το 1981 και να ελέγξει ποιος ήταν ο αριθμός και τα 
μέλη των συνεταιρισμών πριν το 1981 και μετά.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο κ. Π α- 
ναγοόλης έχει το λόγο .

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να δώσω 
μία απάντηση, στον κ. Υπουργό;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  ( Π αναγιώτης Κ ρητικός). 'Οχι. κύριε 
Κύρκο.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Ο  κ. Υπουργός, μου το επιτρέ
πει..

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ό χ ι, κύριε 
Κύρκο, δεν το επιτρέπει ο Κανονισμός.

Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ ' Κ Υ Ρ Κ Ο Σ . Και εδώ θ α  μας φιμώσετε, κύριε 
Π ρόεδρε;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κρητικός). Ό χ ι. Εφαρ
μόζουμε τι λέει ο Κανονισμός. Εφόσον ισχύει αυτός ο Κανονι
σμός ,δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε διαφορετικό. Εξάλλου 
έχει δοθεί ο λόγος στον κ. συνάδελφο.

Ορίστε, κύριε Παναγσύλη.
Σ Τ Α Θ Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ο Υ Λ Η Σ . Κύοιε Πρόεδρε, κύριο", συ

νάδελφοι. ιυ,πορείί πράγμστ· το Π Α Σ Ο Κ  να πέτυχε και να μην 
εφάρμοσε όλα όσα υποσχέθηκε στον ελληνικό Λαό. Οφείλουμε, 
όμως, να του αναγνωρίσουμε; μία ευρηπατικότητα στο ελληνι
κό λεξιλόγιο. Και το έχουμε δει αυτό τα τελευταία 4,5 χρό
νια. που κυβερνάει τα Π Α Σ Ο Κ .

Για το αντιδημοκρστικό άρθΙρο 4. που περιορίζει το δικαίω
μα της απεργίας, μας είπαν ότι μ ’ αυτό τον τοόπο δίδονται α
περιόριστα δικαιώματα στους εργαζόμενους και στην απεργία 
Είδαμε, η παραμονή των αμερικανικών βάσεων, να ονομάζε
ται απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων.

Είδαμε η ωμή κυβερνητική παρέμβαση στη ΓΣΕιΕ να ονο
μάζεται δημοκρατική παρέμβαση για ακηδεμόνευτο συνδικα
λισμό. Και ερχόμαστε σήμερα, κύριοι συνάδελφοι, την μονό- 
-λεΐ'.μη λιτότητα να της δίνουμε τον τίτλο «μέτρα προστα
σίας τπς εθνικής οικονομίας».

Δεν έχει προηγούμενο σ ’ αυτό τον Τόπο, κύριοι συνάδελφο', 
παρόμοιο νομοθέτημα. Πριν 50 χρόνια, πρέπει να γυρίσει η 
σκέψη μαις πίσω, όταν ο Μ εταξάς είχε καθιερώσει τη δια

τίμηση της εργασίας. Παρόμοιο είναι και το σημερινό νομο
θέτημα. Έρχεται να στραγγαλίσει βασικά και να περιόρισε: 
τις αποδοχές των εργαζομένων που έχουν καθιερωθεί στον 
τόπο μαις με αγώνες καιι με θυσίες.

Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, ότι μ’ αυτό τον 
τρόπο θα  υπάρξει σταθεροποίηση /jat ανάκαμψη της οικονο
μίας. Μα, κύμιο: συνάδελφοι, ω ς πότε 'επιτέλους θ α  μας 
λέτε αυτό το παραμύθι; Σ τα  1983 όταν είχαμε την πρώτη 
υποτίμηση της δραχμής όταν είχαν παρθεί σ’ ένα μεγάλο 
βαθμό τα ίΐδια μέτρα που πήρατε τον περασμένο Οικτώβρη, 
τα ίδια μας είπατε. Μ ας μιλήσατε για σταθεροποίηση και 
ανάκαμψη της οικονομίας και είδαμε από το 1983 ω ς τον 
Οικτώβρη του 1985 που κάνατε τη δεύτερη υποτίμηση της 
δραχμής, που πήρανε αυτά τα σκληρά μέτρα που στην ουσία 
θίγουν ποιούς; Θίγουν εκείνες τις κοινωνικές τάξεις και κα
τηγορίες που στηρίχθηκε το Π Α Σ Ο Κ .

Τα ίδια ισχυριστήκατε και τον περασμένο Οκτώβρη. Δεν 
π'ΐόκειται, κύριοι συνάδελφοι του Π Α Σ Ο Κ , ούτε να σταθερο
ποιήσετε την οικονομία ούτε φυσικά να υπάρξει καμία ανά
καμψη της οικονομίας. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί 
η Κυβέρνηση επιμένει ακόμα μετά από όλα αυτά τα αντι
λαϊκά μέτρα που έχει ¡πάρει, μετά από όλες τις ω μές επεμ
βάσεις που έχει κάνει στο συνδικαλιστικό κίνημα και όταν 
βλέπουμε ότι καθημερινά οι εργαζόμενοι, οι μη προνομιούχοι 
Έ λληνες— λέξηι που έχει καταργηθεί φυσικά από το λεξι
λόγιο του Π Α Σ Ο Κ  σήμερα—- όταν διεκδικούν τα δικαιώ- 
ματά τους, όταν κατεβαίνουν σε απεαγίες για καλύτερο με
ροκάματο και καλύτερες συνθήκες δουλειάς, αντιμετωπίζο
νται σαν εχθροί του Λαού και του έθνους. Αντιμετωπίζο
νται με τον ίδιο εκείνο τρόπο που τους αντιμετώπιζε και η 
επάρατη δεξιά, με τα Μ Α Τ.

Κύριοι συνάδελφοι ούτε σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται 
να περιορίσετε την ανεργία που την πήραιτε το 1981 σε χα
μηλά επίπεδα από την Κυβέρνηση της Νέαις Δημοκρατίας 
και την οδηγείτε ολοταχώς προς τα όψη. Χιλιάδες, εκατο
ντάδες χιλιάδες αυτή τη στιγμή είναι οι άνεργοι σε ολόκλη
ρη την Ελλάδα. Και φθάνουμε στο σημείο από την μια με
ριά να μιλάμε για ανάκαμψη της οικονομίας και από την 
άλλη μεριά να εκλιπαρούμε την ΕΟιΚ των μονοπωλίων για 

να μας δώσει ορισμένα δάνεια για να σταθεροποιήσουμε την 
οικονομία μας.

Εκλιπαρείτε να ανακαλέσει ο Ρήγκαν την ταξιδιωτική εν
τολή για 15 δις δραχμές. Αυτή ήταν η ζημιά του περασμέ
νου καλοκαιριού με αυτή την απαράδεκτη και ωμή προκλη
τική επέμβαση του Ρήγκαιν.

Φθάσατε στο σημείο για 100 εκατ. δολάρια— γιαπί αυ
τή ήταν ακριβώς η ζημιά του περασμένου καλοκαιριού—  να 
στέλνετε ΙΟμειλειίς αντιπροσωπείες να περιοδεύουν σαν ζη
τιάνοι στις Η Π Α  για να πείσετε τους Αμερικάνουν ότι η χώ
ρα μας είναι παράδεισος και μπορούν να την επισκεφθούν.

Εκλιπαρείτε τις τελευταίες μέρες, είδαμε, στο Νταβός 
της Ελβετίας τις επάρατες πολυεθνικές εταιρείες για να 
τους πείτε ότι εδώ είναι παράδεισος, ότι δεν υπάρχει απερ

γία, ότι έχουν καταργηθεί οι απεργίες, να έλθουν να επεν
δύσουν.

Και φθάσατε στο εξωφρενικό σημείο σήμερα το πρωί, στο 
δελτίο ειδήσεων των 7. να πούνε ότι ο κ. Οζάλ ζήτησε να 
πληροφορηθει για τον περιορισμό της Α Τ Α . δηλαδή για το 
νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα.

Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορείτε σε 
καμία περίπτωση και αυτό έχουν δείξει οι ποαξεις και τα 
έργα σας! τα τελευταία 4,5 χρόνια, να οδηγήσετε τη χώρα 
σε μια άλλη πολιτική, σε μια οικονομική πολίτικη που θα 
βασίζεται βασικά πάνω στους εκπροσώπους του Λ^αου. Μιλά
τε για ανάκαμψη της οικονομία'ς, επιβάλλετε νεο-ις φορους 
που βασικά πλήττουν την συντριπτική πλειοψηφια του ελλη
νικού Λαού και από την άλλη πλευρά, έκπληκτοι οιαβασαμε 
προχθές σε όλες τις εφημερίδες, ότι οι βιομήχανοι αυτή τη
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στιγμή χρωστάνε δεκάδες δισεκατομμύρια δραχμές στη ΛΕιΗ 
και από την άλλη πλευρά όταν κάποιος άνεργος εργάτης ή 
υπάλληλος, που έχει ξεχάσει τι χρώμα έχει το χιλιάρικο, 
δεν έχει να πληρώσει στην ΔΕΗ , 1.500 ή 2.000 δρχχμές. 
του κόβουν την άλλη μέρα το ρεύμα. Αυτή είναι η πολιτική 
σας.

Κύριοι συνάδελφοι, εκατόν τόσα δισεκατομμύρια ελληνικές 
δραχμές, χρωστάνε αυτή τη στιγμή οι μεγάλες βιομηχανίες 
τη - χώρας μας στη Δ Ε Η  και η Κυβέρνηση με απάθεια α
ντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση.

Πριν από λίγες μέρες ο πρώην Υπουργός των Οικονομι
κών, ο συνάδελφος Μανόλης Δρεττάκης με συγκεκριμένα 
και αδιάψευστα στοιχεία που έφερε σ’ αυτή την Αίθουσα, μας 
έδωσε να δούμε τη μεγάλη φοροδιαφυγή που γίνεται από 
τους ίδιους εκείνους οικονομικούς παράγοντες που γινόταν 
και επί των ημερών -η ς  Ν έας Δημοκρατίας και επί των η
μερών της χούντας.

Αυτή είναι η κατάσταση, κύριοι συνάδελφοι. Δεν πρόκει
ται λοιπόν με την πολιτική που ακολουθείτε, με την οικονο
μική πολιτική να βγάλετε τη χώρα από το αδιέξοδο. 'Εχου
με μέσα σε 4,5 χρόνια δύο υποτιμήσεις. Δε θα  πάρουνε πλέον 
τη διολίσθηση του δολαρίου. Έ χετε λοιπόν, δύο υποτιμήσεις. 
Πήρατε τον τιμάριθμο και τον πληθωρισμό γύρω στο 22% 
και τον οδηγήσατε το 1985 στο 26%, όταν πρι^ από τις 
εκλογές της 2ας του Ιούνη υποσχόσαστε λαγούς με πετοαχεί- 
λια από όλα τα μπαλκόνια της Ελλάδας, όταν υποσχόσαστε ό
τι θα  κατεβάσετε τον πληθωρισμό κάτω από το 16%, τα τέ
λη του περασμένου Μάη και όταν μετά από 5 μήνες φθάνου
με τον πληθωρισμό στο 26%. Π οιος σας πιστεύει κύοιε Υ 
πουργέ της Εθνικής Οικονομίας όταν κατά καιρούς λέτε α
πό τις τηλεοράσεις ή από τον φιλικό σας Τόπο, ότι στα τέλη 
του 1986 ο τιμάριθμος και ο πληθωρισμός θ α  πέσουν στο 
14%;. Ή  ποιος μπορεί να πιστέθει αυτό που μας είπε ο κ. Π ρ ω 
θυπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι στο τέλος 
της τετραετίας ο πληθωρισμός θα  έχει μονοψήφιο αριθμό:

Έ χετε μεταβληθεί, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονο
μίας, σε πειραματιζόμενους μάγους της οικονομίας και οδη
γείτε πλέον με μαθηματική ακρίβεια τη Χ ώρα μας στην 
σύγχυση και στη φτώχεια. Αν δεν αλλάξετε οικονομική πο
λιτική. αν δεν αλλάξετε πολιτική για όλα εκείνα τα προ
βλήματα που απασχολούν σημερ_α τον τόπο μας θα  είσαστε οι 
κύριοι υπεύθυνοι για εκεί που οδηγείτε τη Χ ώ ρα  μας. Επα
ναλαμβάνω. ότι οδηγείτε τη Χ ώ ρα  μας στη σύγχυση και στη 
φτώχεια.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κρητικός). Ο κ. Δρετ
τάκης έχει το λόγο.

και τα τελευταία 4,5 χρόνια το Π Α ΣΟ Κ , τον εμπαίζουν και 
τον εξαπατούν, σε όλα τα μεγάλα θέματα του τόπου, γεγονός 
που έχει οξύνει τη μεγάλη κρίση] αξιοπιστίας; και την έλλειψη 
εμπιστοσύνης προς τα κόμματα αυτά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν 
στις 11.16.85 και εξακολουθούν να εξαγγέλονται, αποτε
λούν μία σκληρότερη παραλλαγή των μέτρων που είχαν π αρ
θεί .πάλι από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΙΟΚ, στα τέλη του 
1982, (με τον ετεροχρονισμό της Α Τ Α  κ.λπ.). και στις αρχές 
του 1983 (με την υποτίμηση της δραχμής κατά 15%). Αλλά 
αυτά τα μέτρα, τα σημερινά δηλαδή, θα  έχουν διάρκεια 28 
τουλάχιστον μηνών, ενώ τα προηγούμενα είχαν διάρκεια μόνο 
8 μηνών. Και μάταια ο Πρωθυπουργός τους τελευταίους 3 
μήνες και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας προσπα
θούν φραστικά να αλλοιώσουν τη φύση των μέτρων αυτών 
μιλώντας για «πράσινο χρώμια» και άλλα παρόμοια.

Σ τις 36 Απριλίου 1985 ο αείμνηστος, Σάκης Καράγιωρ- 
γας αναφερόμενος στην μέχρι τότε οικονομική και κοινωνική 
πολιτική του Π Α Σ Ο Κ , τη χαρακτήριζε «ήπια μονεταριστι- 
κή πολιτική». Αν η μέχρι τις 30.4.85 η πολιτική του Π Α . 
ΣΟ .Κ . ήταν ήπια μονεταριστική. η πολ-τική που εξαγγέλ
θηκε και άρχισε να εφαρμόζεται από τις 11 Οκτωβρίου 85 
και μετά, είναι σίγουρα σκληρή μονεταριστική; πολιτική. Αυ
τή είναι η πραγματικότητα και τίποτα δεν μπορεί να την 
αλλοιώσει.

Τα μέτρα κύριοι συνάδελφοι, που άρχισε να εφαρμόζει η 
Κυβέρνηση από τις 11.10.85, είναι ουσιαστικά η ετεροχρον:- 
σμένη εφαρμογή μέτρων που η ίδια η Κυβέρνηση του Π Α . 
ΣΌ .Κ . δεν θέλησε να πάρει από τον Αύγουστο του 1983 μέ
χρι τον Ιούνιο του 1984 για να κερδίσει τις Ευρωεκλογές της 
17.6,84 και από τον Νοέμβριο του ’84 μέχρι τον Μάιο του 
’85 για να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές της 2.6.85.

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Με άλλα λόγια η 
Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  θυσίασε την οικονομία της χώρας 
στον βωθό του να κερδίσει τις 2 εκλογικές αναμετρήσεις. 
Ινα: τώρα καλεί το λαό, που τον παραλάνησε με αυτόν τον 
τρόπο, να πληρώσει εκείνος τα σπασμένα. Έ χοντας όμως πα
ραπλανήσει το λαό επί τόσο χρονικό διάστημα η Κυβέρνηση, 
'δεν τόλμησε βέβαια να καλέοει σε διάλογο τους εκλεγμένους 
εκπροσώπους του Λαού σε μαζικούς φορείς, για την κατάρτι
ση ενός προγράμματος: αντιμετώπισης της κατάστασης.

Είναι γνωστή η παρωδία του εθνικού συμβουλίου ανάπτυ
ξη ς  και προγραμματισμού, στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμέ
νως ο κ. Υπουργός και η «κατόπιν εορτής» ανακοίνωση και 
ενημέρωση της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευ
τικής Ομάδας του Π Α Σ Ο Κ  για τα μέτρα που είχαν παρθεί

Μ Α Ν Ο Λ Η Σ Δ Ρ Ε Τ Τ Α Κ Η Σ . Κυρίες και κύριοι συνάδελ- 
φοι, με τις πράξεις αυτές νομοθετικού περιεχομένου που συ 
ζητάμε σήμερα επιδιώκεται η νομοθετική κατοχύρωση το: 
αντιλαικοτερου τμήματος του πακέτου των μέτρων που η Κυ 
βερνηστ άρχισε να εξαγγέλει στις 11 Οκτωβρίου 1985 κα 
που ακόμα δεν είναι ορατή η ολοκλήρωσή τους.

Τ α  μέτρα που εξαγγέλθηκαν στις 11.10.85, δηλαδή - 
ολόκληρους μήνες μετά τις εκλογές στ·ς 2.6.85. βρίσκοντα 
μέσα στο πλαίσιο μιας ασταθούς μεταβαλλόμενης και ω ς  έν: 
βαθμό αυτό αναιρούμενης οικονομικής και κοινωνικής πολιτ. 
'Όης που χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις, αναβολές, πα 
ί-αχωρησεις. υπογωρήσεις και υπαναχωρήσεις και συνεχείι 
αθετήσεις υποσχέσεων.

Η ασυνεπής και περιστασιακή αυτή οικονομική και κοί
λων.κή πολίτικη, εντάσσεται στη γενικότερη σ.υντηρητικοποίη 
1τι της κυβερνητικής πολιτικής που βρίσκεται σε αντίθεσι 
με ^τους στόχους της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΙ\ 
ττ·ς ο Σεπτέμβρη του 1974 κα: με όσα υποσχόταν το κίνημο 
και ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια των προεκλογικών περ.ό
5ων του 1981 και 1985.

Η β.ασταση, κύριοι συνάδελφοι, αυτή ανάμεσα στα λόγιι 
~~J' έχει δημιουργήσει ένα έντονο αίσθημα στο λαό 

°· τα ίυο μεγάλα κόμματα, παλαιότερα η Νέα Δημοκρατι:

ήδη· (
Κύριοι συνάδελφοι, ο Πρωθυπουργός, έφθασε στο σημείο 

το βράδυ της Παρασκευής 11.10.85 να πει στον λαό ότ’ 
«στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση των αποφάσεων που τον 
αφορούν, συμμετέχει ο ίδιος ο λαός, ενώ παράλληλα μπορεί 
να μας ελέγχει συστηματικά σε κάθε μας βήμα».

Αλήθεια, τι εμπαιγμός! Π ιό άμεση και κραυγαλέα διάψευ
ση των λόγων αυτών με τα μέτρα που μόλις πριν από λίγο 
είχαν ανακοινωθεί, αναμφίβολα δεν μπορούσε να υπάρξει.

Κύριοι συνάδελφο’ , με βάση τις γυωστές συνέπειες της πο
λιτικής που εφαρμόσθηκε στο τέλος του 1982 και 1983, εί
ναι βέβαιο ότι τα μέτρα αυτά τα οποία πήρε η Κυβέρνηση δεν 
πρόκειται να φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία διακηρύσσει. 
Και σ’ αυτό δε θέλω να πω τις δικές μου εκτιμήσεις. Θα με
ταφέρω εδώ τις εκτιμήσεις του ίδιου του παριστάμενου Υ
πουργού Εθνικής Οικονομίας.

Ενώ ο κ. Πρωθυπουργός μιλάει για ανάπτυξη, ο κ. Υ
πουργός Εθνικής Οικονομίας λέει ότι το· 1986 θ α  έχουμε 
μείωση του ακαθάριστου1 εγχώριου προϊόντος, θα  έχουμε αύ
ξηση της ανεργίας και μείωση των πραγματικών αποδοχών 
των εργαζομένων, συνέπειες δηλαδή που βασικά θα  τις πλη
ρώσει ο Λαός. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις συνέ
πειες των μέτρων. Αλλά, επί πλέον, κύριοι συνάδελφοι, σκο-
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πός των μέτρων αυτών σύμφωνα πάντα μ® την Κυβέρνηση εί
ναι'. να μειώσει τον πληθωρισμό. Και για να μπΟ'ρέσει να κα
λύψει φραστικά αυτό, κατέφυγε, στο εφεύρημα να μιλάει για 
πληθωρισμό από Δεκέμβρη; σε Δεκέμβρη. Φυτικά δεν είναι 
έτσι τα πράγματα. Ο πληθωρισμός πάντα μετριόταν σε μέσα 
επίπεδα. Και ο κ. Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας είπε, 
ότι ενώ το 1985, ¡από 16% που έλεγε το Π Α Σ Ο Κ  ότι δια 
ήταν, α πληθωρισμός έφτασε στι 19,3%, το 1986 ο πληθω
ρισμός -όπ ω ς πάλι ο κ. Υπουργός της Εθνικής Οικονομί
ας είπε εΙδώ μέσα στη Βουλή πριν από ενάμισι μήνα περίπου 
—  δ α  φτάσει το ¿3%. Δηλαδή ο Λαός -δα πληρώσει τα μέ
τρα με ανεργία, με μείωση του πραγματικού εισοδήματος και 
επί πλέον δ α  φορτωδεί τα βάρη της ακρίβειας που ολοένα και 
φουντώνει με τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση.

Κύριοι συνάδελφοι, οι συνέπειες της εισοδηματικής πολι
τικής που καδ'ίερώνετε όχι μόνο για το 1986 αλλά — και 
αυτό πρέπει να το δυμόμαστε— - και για το 1987 με τις πρά
ξεις νομοδεπικού περιεχομένου που συζητάμε σήμερα, δ α  εί
ναι βασικά η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των συ
νταξιούχων που δα  διατηρήσουν την εργασία τους και δεν δ α  
απολοδοόν. Διότι όπως έχει ήδη ανακοινωδεί, τα  κατώτατα 
ημερομίσδια αυξήδηκαν την 1.1.86 κατά 4,5% με βάση αυ
τή την πολιτική; που καδ'ίερώνεται με τις πράξεις νομοδε- 
τικού περιεχομένου, αντί του 14.8% που έπρεπε να αυξηδούν 
με βάση την Α Τ Α  που τώρα καταργείται.

Επίσης σε μέσα επίπεδα κύριοι συνάδελφοι, τα κατώτατα 
ημερομίσδια δ α  αυξηδούν για ολόκληρο το 1986 κατά 12% 
— 43%. ενώ ο πληδώριισμός πάλι σε μέσα επίπεδα δ α  φδά- 
σει το 23%. Με την πολιτική δηλαδή που καδιερώνεται με 
τις πράξεις νομοδετικού περιεχομένου, οι εργαζόμενοι που α
μείβονται με τα: κατώτατα ημερομίσδια, αντί για αύξηση δ α  
έχουν μείωση του πραγματικού εισοδήματος τους γύρω στο

Με τον τρόπο αυτό η αγοραστική δύναμη των κατώτατων 
ημερομισδίων το 1986 — 'και προσέξτε το αυτό κύριοι συνά
δελφοι—— δ α  είναι χαμηλότερη από εκείνη του 1982. Εννο
είται ότι για τις συντάξεις, τους μισδούς και τα ημερΌμί- 
σδια  που είναι πάνω από τα κατώτατα ημερομίσδια η μείωση 
δια είναι ασφαλώς μεγαλύτερη. Και ποιοι δ α  ωφεληδούν από 
αυτά τα μέτρα; Μια είναι σαφής ο στόχος των μέτρων αυτών. 
Είναι να αυξήσει τα κέρδη. Αυτός είναι ο δηλωμένος τους 
στόχος και δεν χρειάζεται βέβαια να οιναφερδούμε στο τι εί
πε ο κ. Π ρωδυπουργός, στη Θεσσαλονίκη πάνω σε αυτό το 
ζήτημα, δηλαδή το δέμα του κέρδους.

Συμπερασματικά, κύρ-ιοι συνάδελφοι, οι πράξεις νομοδετι- 
κού περιεχομένου που συζητάμε σήμερα αποτελούν ένα χτυπη
τό και πολύ σοβαρό δείγμα της ασυνέπειας της κυβερνητικής 
πολιτικής. Οξύνουν την κρίση αξιοπιστίας που έχει προκα- 
λέσει η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Π  ρωδοπ σαργός και επι
βάλλουν σαφώς μονόπλευρη λιτότητα, αφού καλούν το Λαό 
να πληρώσει την κρίση και αποσκοπούν στην αύξηση των κερ
δών. Προκαλούν μείωση του ακαδάριστου εγχώριου προϊό
ντος και αύξηση της ανεργίας και κονιορτοποιούν τους στό
χους του πενταετούς 1983— 4987 αφού η μέση ετήσια αύξη
ση του ακαδάριστου εγχώριου προϊόντος, δ α  είναι γύρω στο 
1 /3  εκείνης που προβλεπόταν από το πενταετές.

Επί πλέον κύριοι συνάδελφοι, για 2 τουλάχιοτσν χρόνια οι 
πράξεις αυτές νομοδετικού περιεχομένου καταργούν δεμελια- 
κά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζο
μένων και του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο όπως α
πέδειξαν οι ενέργειες της Κυβέρνησης μετά την πρώτη· πρά
ξη  νομοδετιού περιεχομένου, ουσιαστικά έχει τεδεί υπό διω
γμόν.

Για όλους αυτούς τους λόγους, δ α  καταψηφίσω αυτές τις 
πράξεις νομοδετικού περιεχομένου.

Κύριε, Πρόεδρε, πριν κατέβω από το Βήμα δ α  ήδελα να 
προσδέσω; και to ε ξ ή ς : Ο1 κ. Υπουργός Εδνικής Οικονομίας 
είπε προηγουμένως, ότι η ΕΟΚ δεν είχε γνώμη για αυτά τα

μέτρα και ανα^έρδηκε σε κάποιο σχετικό δημοσίευμα, τονί
ζοντας ότι αιυτό ήταν μετά τη λήψη των μέτρων.

Κύριε Υπουργέ, καταδέτω , για να καταχωρηδε: στα 
Πρακτικά, το δημοσίευμα της εφημερίδας «Κ Ε Ρ ΔΟ Σ), στις 
9.10.1985, δηλαδή δύο μέρες πριν εξαγγελδοόν τα μέτρα 
με τίτλο: «Συνταγή σοκ της Ε Ο Κ  για την οικονομία μας», 
στην οποία υπάρχει κατάλογος των μέτρων τα οποία εφαρμό
ζετε από τις 11.10.85 εσείς. Και μη λέτε τώρα ότι συμπί
πτει η Ε Ο Κ  με εσάς. Σ α ς  τα επέβαλε η ΕΟΚ και πρέπει 
να το παραδεχδείτε. Ό π ω ς  (εξάλλου το Διεδνές Νομισμα
τικό Ταμείο έλεγε τα ίδια πράγματα το Μάιο του 1985 και 
σεις φυσικά δεν δέλατε να μιλήσετε τότε καδόλου γι’ αυτά, 
αφού βρισκόσαστε σε προεκλογική περίοδο.

(Στο σημείο αυτό ο βουλευτής κ. Μ . Δρεττάκης καταδέ- 
τει το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Κ Ε Ρ ΔΟ Σ.) της 
9.10.1985 το οποίο έχει ω ς  ε ξ ή ς ) :

«Εκτιμήσεις - σοκ για την ελληνική οικονομία, σκληρές 
διαπιστώσεις για την πολιτική που ακολουδείται τα τελευ
ταία χρόνια και προτάσεις αυστηρών μέτρων διετούς ισχύος 
για να αντιμετωπιστεί η κρίση, περιεχονται σε απόρρητη δι
σέλιδη Έ κδοση  της Επιτροπής της ΕΟΚ, το τελικό σχέ
διο της οποίας ολοκληρώδηκε πριν λίγες ημέρες στις Βρυ
ξέλλες και ενδεχομένως γνωρίζει ήδη. το Υπουργείο Εδνι
κής Οικονομίας.

Η Επιτροπή της ΕΟΚ, αφού υπολογίζει, ότι ο φετινός α- 
ριδμός ανάπτυξης δε δα  ξεπεράσει το 2%, υποδεικνύει στην 
Κυβέρνηση πικρή «συνταγή δύο ετών», για την αντιμετώπιση 
του «φαύλου κύκλου» —  όπως χαρακτηριστικά τον αποκα- 
λεί —  της ελληνικής οικονομίας. Με ®ύο λόγια, η συντα
γή αυτή προβλέπει:

* «Θεμελιακή αναδεώρηση της σημερινής εισοδηματικής 
πολιτικής».

* Έ λεγχο του πληδωρισμού «χωρίς χρονοτριβή».
* Αυστηρό έλεγχο στις δαπάνες του Δημοσίου.
* Μείωση του εξωτερικού χρέους και του ποσοστού εξυ

πηρέτησής του, από τον τακτικό προϋπολογισμό.
* Ελαστικότητα στην πολιτική τιμών και μείωση της ο

νομαστικής αύξησης των κερδών, ώστε να
επενδύσεις και να αποκατασταδεί το πραγματικό παραγωγι
κό κόστος των επιχειρήσεων.

* Π ά τα ξη  της φοροδιαφυγής και αύξηση των φορολογι
κών συντελεστών.

Τ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  Τ Η Σ  Ε Κ Θ Ε ΣΗ Σ

Αναλυτικά τα βασικά στοιχεία της Έ κ δεση ς της Επι
τροπής —  που συντάχδηκε από τις υπηρεσίες του αρμοδίου 
επιτρόπου για τα οικονομικά δέματα, την απασχόληση, τα 
πιστωτικά ζητήματα και τις επενδύσεις, κ. Φάισερ —  έχουν 
ω ς ε ξή ς :

Η εσωτερική ζήτηση διατηρήδηκε το 1985 σε ικανοποιη
τικά επίπεδα, εξαιτίας της έντονης αύξησης των δημοσίων 
δαπανών και του τουρισμού.

Α λλά το εμπορικό ισοζύγιο χειροτέρευσε κατακόρυφα, 
πράγμα που οφείλεται στην επιβράδυνση του ρυδμού των ε
ξαγωγών και σε μια υπολογίσιμη αύξηση των εισαγωγών. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής υπολογίζουν ότι ο ρυδμός ανάπτυ
ξη ς κατά το 1985 «φαίνεται ότι πέφτει γύρω στο 2% ».

Επιπλέον ο δείκτης τιμών καταναλωτή μειώδηκε μόνο 
προσωρινά και τελικά δ α  διαμορφωδεί γύρω στο 18%, ένα
ντι του αρχικού στόχου 16%, ενώ οι επιχειρηματικές (παρα
γωγικές) επενδύσεις συνέχισαν και εφέτος να κυμαίνονται σε 
χαμηλά επίπεδα χωρίς «να δείχνουν τάση βελτίωσης».

Το έλλειμμ αστούς τρέχοντες λογαριαομούς (ισοζύγιο τρε- 
χουσών συναλλαγών) υπολογίζεται ότι δ α  αντιπροσώπευε· 
κάτι περισότερο από 7,5% του Ακαδάριστου Εδνικού Π ροϊ
όντος, και η ελληνική οικονομία «δεν έχει ακόιιη προχωρή
σει στις προσαρμογές που είναι αναγκαίες για την ανάκαμψη 
της πάνω σε μι* υγιή βάση».
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Έ ν α ς άλλος παράγοντας ανισορροπίας είναι η ταχεία αύ
ξηση τον εξωτερικού χρέους, ενώ παράλληλα ο! επενδύσεις 
του ιδιωτικού τομέα «μειώνονται σταδερά».

Ο «φαύλος κύκλος», στον οποίο τείνει να εμπλακιειί η οικο
νομία. μπορεί να πει κανείς ότι οδηγεί σε αδυναμία αποκα
τάστασης της ισορροπίας του εξωτερικού ισοζυγίου κι αυτό 
εξαιτίας της ανεπάρκειας των επενδύσεων, για αύξηση του 
παραγωγικού δυναμικού και βελτίωση της ανταγωνιστικότη
τας των ελληνικών προϊόντων.

Το «σπάσιμο», λοιπόν, αυτού του φαύλου κύκλου πρέπει 
να είναι μια από τις προτεραιότητες της οικονομικής πολι
τικής της κυβέρνησης.

Π ρώ τη  προϋπόθεση για την ανατροπή των σημερινών οι
κονομικών συνθηκών είναι ο «έλεγχος του πληθωρισμού χω 
ρίς καμιά χρονοτριβή» έτσι, ώστε να μειωθεί ο ετήσιος μέ
σος όρος αύξησης των τιμών κατά το ήμισυ τουλάχιστον, 
από σήμερα μέχρι και το 1987. Για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος πρέπει να μειωθεί τάχιστα η ονομαστική αύξηση των 
κερδών (20% περίπου κατά το 1985 ), ενώ είναι αναπόφευ
κτη η τροποποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογής των 
μισθών.

Η θεμελιακή, αναθεώρηση της σημερινής εισοδηματικής 
πολιτικής φαίνεται να συνιστά το βασικό παράγοντα για το 
γρήγορο περιορισμό του κόστους και τη μείωση των τιμών.

Για το δημόσιο χρέος οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνι- 
στούν την καταβολή προσπαθειών για τη μείωση του και το 
ποσοστό χρηματοδότησης του από τον τακτικό προϋπολογι
σμό να μην ξεπερνά το 10% του Α Ε Π . Έ τσι, εκτός από 
μια αυστηρή εισοδηματική πολιτική πρέπει να επιβληθεί ε 
νας εξίσου αυστηρός έλεγχος στις δαπάνες της διοίκησης. 
Επιβεβλημένη ακόμη θεωρεί η Επιτροπή την πάταξη της 
φοροδιαφυγής, βλέπει όμως αναπόφευκτη και την αύξηση των 
φορολογικών συντελεστών.

Για την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων οι υπηρε
σίες της Επιτροπής συνιστούν μια μεγαλύτερη ελαστικότη
τα της κυβέρνησης στην πολιτική τιμών.

Κ ατά την Επιτροπή όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να εφαρ
μοστούν τουλάχιστον επί δύο συνεχή χρόνια, αλλά δ α  αρ
χίσουν να αποδίδουν καρπούς από τα τέλη του 1980 εξαί
ρεση όμως στην αναμενόμενη βελτίωση -3α αποτελεί η ανερ
γία, της οποίας το υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα, δεν προ- 
βλέπεται να βελτιωθεί γρήγορα.

Η  Σ Η Μ Α Σ ΙΑ  Τ Ω Ν  Ε Κ Τ ΙΜ Η Σ Ε Ω Ν
Θα πρέπει να δοδεί ιδιαίτερη σημασία στην έκθεση αυτή, . 

γιατί περιλαμβάνει τις συνολικές πραγματικές εκτιμήσεις 
της Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, και αποτελεί 
εσωτερικό ντοκουμέντο της Κοινότητας και εκτιμήσεις, που 
όα  ληφδούν σοβαρά υπόψη από τους κοινοτικούς παράγοντες, 
όταν η Ελλάδα προσφύγει στη διαδικασία του άρδρου 108 
(πιστωτικές διευκολύνσεις και εμπορικά μέτρα για τη στή
ριξη του ελληνικού ισοζυγίου).

Τα συμπεράσματα της Επιτροπής δ α  αποτελέσουν τη βά
ση του τελικού κειμένου για την οικονομική κατάσταση στα 
κράτη —  μέλη της ΕΟΚ, που δ α  υποβληθεί προς συζήτη- 

Σύνοδο Κορυφής (3  και 4 Δεκεμβρίου) στο Λουξεμ-ση στη 
βούργο.

κη /
ρα ύστεροι από αρκετές . . .  - Λ-
προηγη&εί ήδη μια εκτίμηση του κ. Φάιφερ, που δημοσιεύ
τηκε σε δελτία κοινοτικών ειδήσεων την περασμένη Π αρα
σκευή. και όπου ο Γερμανός επίτροπος συνόψιζε την οίνο νο
μική κατάσταση στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και το Βέλ- 
γιο '<>■- εννέα λ έ ξε ις : «έλλειμμα και εξωτερικό χοέος πολύ 
»ψηλά. Καν ένα περιθώριο ελιγμών».

Τα στοιχεία που δημοσιεύουμε σήμερα δεν έχουν πάρει 
την τελική συνδετική τους μορφή, έχουν όμως ιδιαίτερη ση
μασία, διότι ο μελετητής τους μπορεί να διαπιστώσει με 
ακρίβεια πώς βλέπει η Κοινότητα την κατάσταση της ελλη-

νικής οικονομίας και τα συγκεκριμένα μέτρα που επιλέγει 
και προτείνει για την ανάκαμψή ςης, χωρίς ακόμη να έχει 
επέλδει καμιά αλλοίωση σ’ αυτά, από παρεμβάσεις πολιτι
κής σκοπιμότητας, οι οποίες οπωσδήποτε δ α  υπάρξουν στο 
τελικό κείμενο που δ α  συζητήσουν οι δώδεκα το Δεκέμβριο 
στο Λουξεμβούργο».

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κρητικός). Ο κ. Πεσ- 
μαζόγλου έχει το λόγο.

 ̂ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Π Ε Σ Μ Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ . Κυρίες και κύριοι συνά
δελφοι, η Π ρ ά ξη  που προτείνει η Κυβέρνηση να κυρωδεί 
από τη Βουλή, είναι αντιφατική προς τα μέτρα και προς 
τους στοχους που δέτει η ίδια η Κυβέρνηση.

r Είπε πριν από λίγο ο κύριος Υπουργός ότι δεν μπορεί η 
Κυβέρνηση να προχωρήσει άκριτα εφαρμόζωντας την πολιτι
κή και τα μέτρα που προτείνονται από ορισμένους συναδέλ
φους. Ά κριτη  όμως και ανεύδυνη είναι η Π ρ ά ξη  που κα- 
Λουμεδα να κυρώσουμε, είναι άκριτη και ανεύδυνη, γιατί έ
χει σαν αποτέλεσμα τη ματαίωση κάδε κινητοποίησης για 
την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ό π ω ς  επανειλημμένα τόνισα από το Βήμα της Βουλής 
η σταθεροποίηση που επαγγέλεται η Κυβέρνηση, δα  απατύ- 
χει αν δεν συνδεδει με αποτελεσματική ανόρδωση και ανά
πτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το περιεχόμενο της Π ρά
ξη ς  Νομοδετικού Περιεχομένου που κρίνουμε σήμερα, είναι 
ακριβώς το αντίδοτο. Ματαιώνει, την κινητοποίηση για την 
αύξηση της παραγωγικότητος. Είχαμε προτείνει — και είχα 
την εντύπωση ότι το πρόσεξε η Κυβέρνηση και ο κ Υπουρ
γός— · να ενδαρρύνουν τις εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις 
να συνενναηδούν και συμφωνήσουν με εκπροσώπους του επι
χειρηματικού κόσμου, για να καδιερωδούν διαδικασίες, συστή
ματα παροχής επιδομάτων, ή αύξησης των αποδοχών με άλλο 
τρόπο, σε αντιστοιχία προς την αύξηση της παραγωγικότη
τας. Αυτό είναι αποφασιστικά αναγκαίο, γιατί όπως αναγνώ
ρισε ο κ. Υπουργός Εδύικής Οικονομίας η παραγωγικότητα 
υστερεί σοβαισά και το επιβεβαιώνω και εγώ. Π ροσδέτω  ότι 
ο ρυδμός ανόδου της παραγωγικότητας είναι μηδένικός, ενώ 
σε προηγούμενες χρονικές πεοιόδους υπήρχε αισδητή άνοδος 
της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Αν αυτός ο μηδενικός 
ρυδμός δεν ξεπεραστεί και αν δεν μπει ολόκληρη η οικονο
μία της χώρας και ο τόπος στο σύνολό του, συμπεριλαμβανο
μένου και του δημόσιου τομέα, σε ένα ρυδμό ανόδου της τ.ν- 
ραγωγικότητας, είναι αδύνατο να βγει ο τόπος από την πο
ρεία προς το αδιέξοδο.

Π ροσδέτω  αμέσως ότι αυτό δα  μπορούσε και δ α  έπρεπε 
να γίνει και στις δημόσιες επιχειρήσεις και στους δημόσιους 
οργανισμούς αφού εξαλειφτούν προηγουμένως τα ελλείμματα. 
Αυτό δυστυχώς αποτελεί ακόμη απώτερο αποτέλεσμα και αν 
εφαρμοστούν και εκεί διαδικασίες σύνδέΙσης των επιδομάτων 
με την αύξηση της παραγωγικότητας, όπως εφαρμόζεται 
στις χώρες και της Δύσης και της Ανατολής, παντού σε 
όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχδει 
ένα γρήγορο αποτέλεσμα ανόδου της παραγωγικότητας.

Το περιεχόμενο της Π ρ ά ξη ς που συζητούμε είναι αντίδε- 
το προς την ουσία αυτής της επιδίωξης. Και οι ειδικότερες 
διατάξεις της Π ρ ά ξη ς αυτής έχουν πρόσδεσες παρεπόμενες 
αρνητικές συνέπειες.

Πρώτα/·, οι προβλεπόμενες κυρώσεις για τις παραβιάσεις 
της Π ράξη ς και οι έλεγχοι για να επιβληδούν οι κυρώσεις, 
δ ’ αποτελόσουν ισχυρότατο αντικίνητρο σε όλη την επιχειρη
ματική και παραγωγική διαδικασία και σε κ άδε προσπαδεια 
ανόδου της παραγωγικότητας.

Δεύτερο, είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή η απασχόληση 
στην Ελλάδα είναι στάσιμη.

Δεν ανέοχετα-ι η απασχόληση, όπως συνέβαινε για: μεγά
λα χρονικά διαστήματα και στην επταετία μεταξύ 1975 και 
1981. Σ τα  μεγάλα αυτά χρονικά διαστήματα, ο ετήσιος ρυδ
μός ανόδου της συνολικής απασχόλησης ήταν περίπου 1 .5  —
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2%. Αλλά ο ρυδμός ανόδου της απασχόλησης στη μετα
ποίηση —  βιομηχανία και βιοτεχνία —  ήταν 3% και αυτό 
σημαίνει ότι η απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε μ» 
πολύ χαμηλότερο ρυδμό.

Σήμερα συμβαίνει το . ανάποδο. Η  ·μεν απασχόληση είναι 
στάσιμη, ενώ ο ρυδμός αν όσον της απασχόλησης στον ιδιω
τικό τομέα είναι αρνητικός. Αυτό αποδεικνύει, επιβεβαιώνει, 
αν δέλετε, ότι η στασιμότητα της απασχόλησης οφείλεται 
στην ουσιώδη αόξηση των απασχολούμενων στο δημόσιο το
μέα, εκεί ακριβώς όπου η ^Κυβέρνηση και ο Πρωδυπουργός 
επανειλημμένα έχουν πει μέσα στη Βουλή ότι η παραγωγικό 
τητα είναι μηδέν.

Π ώ ς , λοιπόν, θέλετε να πετύχετε άνοδο της παραγωγικό
τητας, όπως λέτε, κύριε Υπουργέ, όταν ματαιώνετε ακρι
βώς την άνοδο της παραγωγικότητας με την Π ρ ά ξη  Νομο
θετικού Περιεχομένου, στον τομέα ακριβώς όπου μπορεί, να 
επιτευχθεί μια τέτοια άνοδος οδηγώντας και σε αύξηση της 
συνολικής απασχόλησης;

Θα κάνω μερικά σύντομα σχέδια, κυρίες και κύριοι συνά
δελφοι, στις γενικές αναλύσεις που έκανε ο κ. Υπουργός Ε
θνικής Οικονομίας πριν από λίγο.

Θέλησε και πάλι ο κ. Υπουργός να πει, ότι τ εμπλοκή 
στην οικονομία οφείλεται στις αδυναμίες και στα διαρθρωτι
κά προβλήματα που κληρονόμησε η Κυβέρνηση το 1981. Και 
ότι υπήρχαν τέτοιου είδους αδυναμίες, είναι βέβαιο. Α λλά 
εκείνο το οποίο επίμονα ο κ. Υπουργός, η Κυβέρνηση στο σύ
νολό της, αλλά και ο κ. Π  ρωδυπουργός, δεν σχολιάζουν, 
δεν απαντούν και δεν εξηγούν, είναι το πώς μπορούν να χρη
σιμοποιούν αυτό το επιχείρημα, όταν είναι βέβαιο ότι αυτές 
οι διαρθρωτικές αδυναμίες έχουν επιδεινωδεί από το 1981.

Ο  κ. ΓΙ ρωδυπουργός, σε διάφορες ευκαιρίες, ισχυρίζε
ται ότι δεν ευνοήδηκε η πολιτική που εφάρμοσε η Κυβέρνη
ση από τη διεθνή συγκυρία και επίσης από τις αρνητικές ε
πιδράσεις από την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

Α λλά η μεν διεδνής συγκυρία ήταν ευνοϊκή. δεν ήταν 
δυσμενής ιδίως; μετά το 1982 όταν άρχισε η ανάκαμψη και 
έπεσαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως το επισημανε 
ο συνάδελφος κ. Γλέζος αναφερόμενος όμως στην εντελώς 
πρόσφατη περίοδο. Από το άλλο μέρος η οριστική και πλή
ρης ένταξη της Ελλάδος στην Ε Ο Κ  συνδυάστηκε με αύξη
ση της προστασίας για τα περισσότερα προϊόντα, ύστερα από 
τη ρύθμιση που έγινε με το νόμο 1269 . Δεν μειώθηκε επο
μένως η προστασία και είναι αβάσιμα τα επιχειρήματα που 
δέλετε να χρησιμοποιείτε για να εξηγήσετε την περαιτέρω 
επιδείνωση των διαρθρωτικών αδυναμιών και τη γενική οι
κονομική επιδείνωση. Τ α  επιχειρήματα σας είναι αβάσιμα 
και παραπλανητκιά.

■Είπε επίσης ο κ. Υπουργός προ ολίγου, ότι το μεγάλο πρό
βλημα στην Ελλάδα είναι η ανεπαρκής παραγωγικότητα, 
είναι το χαμηλό επίπεδο της παραγωγικότητας. Και έχει 
δίκιο. Α λλά πώς δέλει η Κυβέρνηση να αυξήσει την παρα
γωγικότητα. με την πολιτική που δέλει να εφαρμόσει. Θα 
ματαιώσει κάδε αύξηση της παραγωγικότητας και το απο
τέλεσμα δα  είναι το αντίδετο απ' αυτό που επαγγέλλεται.

Έ δω σε μία εξήγηση ο κ. Υπουργός. Είπε ότι την πρώ
τη τετραετία, εφαρμόστηκε μία δυναμική κοινωνική πολιτι
κή. Η πολιτική αυτή, όμως, ήταν μετέωρη, κύριε Υπουργέ, 
γιατί αν δέλατε πράγματι να βελτιώσετε τις συνδήκες δου
λειάς και αμοιβής των εργαζομένων, έπρεπε να συνδέσετε 
αυτή την πολιτική με την οικονομική πολιτική σας. Δεν το 
εφαρμόσατε. Και το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται τώρα το 
επίπεδο του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων στο 
επίπεδο του 1980, όπως είπε πριν από λίγο ένας εκ των συ
ναδέλφων μας —  και είναι ακριβές αυτό. —  Μέσα στο 1986 
η μείωση της πραγματικής αμοιβής του μέσου εργαζόμενου 
δ α  ε'ναι πεοίπου 10%. Δηλαδή η δυναμική κοινωνική πολι
τική σας μας οδήγησε στο μηδέν.

Και αυτές οι παλινδρομήσεις, έχουν σαν αποτέλεσμα τη 
γενική αστάδεια όχι μόνο του πραγματικού εισοδήματος των

μισδωτών, που είναι κάτι το πολύ οδυνηρό για κάδε οικογέ
νεια εργαζομένου, αλλά και για την οικονομία στο σύνολό της.

Οδηγήσατε, λοιπόν, την οκονομία σε περιπέτεια, και είναι 
εξ ολοκλήρου υπεύδυνοι γι' αυτό ο Π ρωδυπουργός και η Κυ
βέρνηση του Π Α Σ Ο Κ .

Θέλω να τελειώσω λέγοντας, ότι αν είχε εφαρμοστεί μια 
σοβαρή και υπεύδυνη πολιτική για την άνοδο της παραγωγι
κότητας. δα  είχε επιτε.χδει και άνοδο; της παραγωγής. 
Γ'.ατί η άνοδος της παραγωγικότητας σημαίνει ότι δα  πα· 
ρήγεντο προϊόντα που δα  μπορούσαν να διατεδούν και στο 
εσωτερικό και προ παντός — επαναλαμβάνω, προ παντός—  
στην εξωτερική αγορά, ως εξαγωγές. Τότε τα εισοδήματα 
α:.ό την αύξηση της παραγωγής δ α  είχαν πλήρες αντίκρυ· 
σμα και η πολιτική που δα  οδηγούσε σ' ένα τέτοιο αποτέλε
σμα δ α  ήταν υπεύδυνη. ανορδωτική και σταδεροποιητ.κή. 
Αυτό που κάνετε είναι ακριβώς το αντίδετο εκείνου που επαγ- 
γέλλεσδε. είναι μια άκριτη και ανεύδυνη πολιτική. Είναι αντι
λαϊκή αντ.παραγωγ.κή και επί πλέον αντισυνταγματική. Και 
επιβεβαιώνει ότι η Κυβέρνηση στερείται μιας συνολικής αντί
ληψης και πολιτικής για να αντιμετωπίσει το οξύτατο οίκο
ι ομικό πρόβλημα της Χ ώρας και την απειλή ενός οδυνηρού 
αδιεξόδου για τον ελληνικό Λαό. Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα τ η ; Ν έας Δημοκρα- 
τίας).

Π Ρ ϋ Ε Λ Ρ Β Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κρητικός). Ο κ. ΧΓα- 
ρουόάκης έχει το λόγο.

Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Ψ Α Ρ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ. Κύριε Πρόεδρε, κύριο; 
συνάδελφοι, το κίνημα της Χριστιανικής Δημοκρατίας εξ 
αρχής έκρινε ότι τα μέτρα δεν ήταν σωστά, ότι τελικά δεν 
οδηγούν πουδενά. ότι ζημιώνουν τον εργαζόμενο λαό της Ελ
λάδος και γι’ αυτό πήρε πάντοτε δέση αρνητική.

Μέσα στα μέτρα αυτά μπορεί κανείς εύκολα να δε: ένα 
πνεύμα, δα  έλεγα, ατολμίας, ένα πνεύμα δειλίας και οπωσδή
ποτε μια ασυμφωνία με τις δ.ακηιρύξεις της πορείας προς τη 
σοσιαλιστ:κή αλλαγή.

Στην ομιλία του στη Διεδνή Έ κδεση  Θεσσαλονίκης το 
1985 ο κύριος ΙΙρωδυπουργός αφού περιέγραψε την ευδύνη 
της δεξιάς και την κατιούσα πορεία της εδνικής μας οικονο
μίας τα τελευταία 39 χρόνια είπε τα ε ξή ς : «Το συμπέρασμα 
απ’ όλα αυτά είναι ότι η Κυβέρνησή μας κληρονόμησε μια 
οικονομική μηχανή χωρίς νεύρο, χωρίς δυναμισμό, χωρίς δυ
νατότητα να παράγει παραπέρα ανάπτυξη και να δίνει λύ
σε ς στα καυτά προβλήματα του καιρού μας». Και αφού είπε 
αυτά τα πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου—  μίλησε για τη 
σημασία του ιδιωτικού τομέα και πρόσδεσε ότι η Κυβέρνηση 
επιδιώκει να ενδαρρύνει την ιδιωτική επενδυτική πρωτοβου
λία. Αυτό το δεύτερο εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, 
διότι πιστεύουμε ότι η μεγαλύτερη ευδύνη για την κακή πο
ρεία τη ; οικονομίας μας — και όχι βέβαια στις μέρες μας, 
αλλά από αρκετές ΙΟετίες που εμείς οι μεγαλύτεροι δυμό- 
μαστε—  βασική αιτία είναι ακριβώς η στάση, η συμπεριφορά, 
ο τρόπος δράσεως της οικονομικής ηγεσίας. Γι’ αυτό ακριβώς 
εδώ δέλουμε να κάνουμε το ερώτημα: Ποιος φταίει για την 
οικονομική κρίση που μαστίζει τη Χώρα μ ας;

Δεν φταίει η οικονομική ολιγαρχία που με τις πλάτες της 
δεξιάς κρατά στα χέρια της την οικονομία της Χ ώρας μας 
από παλαιά μέχρι σήμερα; Αφού αυτό είναι γεγονός, πώς ζη
τάμε τώρα απ αυτή την ηγεσία να έρδει να μας δοηδήσει: 
Εφ’ όσον αυτή η ηγεσία είναι εκείνη που όπως είπα έφερε την 
κρίση, έριξε τα νιάτα στα ξένα, γέμισε τη Χ ώρα προβλημα
τικές, -ως έδνος μας βουτηξε στα χρέη, με ποια λογική 
επαναλαμβάνω και δικαίωση η Κυβέρνηση ζητάει από την 
ιδιωτική επενδυτική πρωτοβουλία να κάνει επενδύσεις για να 
σώσει την οικονομία μας; Με ποια λογική, δηλαδή, η Κυ
βέρνηση. αφού διαπιστώνει τη χρεωκοπία της οικονομίας κα- 
λεί τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα, τους κλέφτες να 
αναλάβουν το ταμείο, τους εκμεταλλευτές να δουλέψουν για 
το Λ αό ; Λογ κό δα  ήταν, κατά τη γνώμη μας, ότι και α» 
ακόμα προσφερόταν η οικονομική ολιγαρχία να κάνει επεν
δύσεις, δ α  έπρεπε να τους πούμε όχι. Η Κυβέρνηση πιστεύει
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προφανώς ότι δα  μπορεί το κράτος να παρακολουθεί και να 
ελέγχει την οικονομική -δραστηριότητα των επενδυτών κα: να 
βρίσκονται πάντα στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. 
Βέβαια αν υπάρχει έλεγχος .μπορεί να περιοριστούν οι ζημιές. 
Η πράξη όμως οίνε·, αρνητική απάντηση.

Η φοροδιαφυγή κα; η εκμετάλλευση; είναι επιστημονική 
ειδικότητα των επιχειρηματιών αποκτημένη στην πράξη της 
πολυδαίδαλης οικονομικής ζωής. Οι τρόποι της καταδολίευ
σης του δημοσίου, είναι πολλοί και σ’ αυτό οι επιχειρηματίες 
είναι καθηγητές. Ό ταν  το δημόσιο σπουδάζει τους τρόπους 
— να παρακολουθούν δηλαδή τη φοροδιαφυγή κλπ.—  στο γυ
μνάσιο, οι επιχειρηματίες κάνουν ήδη μεταπτυχιακές σπουδές 
στο εξωτερικό.

Το ερώτημα είναι αμείλικτο: Αν πιστεύουμε στο σοσιαλι
σμό. δηλαδή στη συλλογική και προγραμματισμένη παραγω
γική δραστηριότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδιωτική 
πρωτοβουλία και να περιμένουμε σωτηρία από εκείνους που 
δε 6 τους έχουν το μαμωνά και ιδανικό τους το ατομικό συμ
φέρον. Αν αντίθετα πιστεύουν στην αστική οικονομία, τότε 
είναι μεγάλο λάδος να μιλάμε για σοσιαλισμό, γιατί έτσι και 
τους αστούς δεν κερδίζουμε, και τους σοσιαλιστές χάνουμε. 
Αν η καπιταλιστική βουλιμία μπορούσε να έχει κάποιο εδνι- 
κό και λαϊκό φιλότιμο, δ α  αναγκάζονταν ο αείμνηστος Π ρό
εδρο Τζω-ν Κέννεντυ σε μία στιγμή δίκαιης οργής να απο- 
καλέσει τους Αμερικανούς βιαμηχάνους του χάλυβα, «γιούς 
της σκύλας», που είχαν δέσε: το συμφέρον τους, πάνω απ’ το 
συμφέρον της Αμερικής, της πατρίδας τους; Είναι άλλωστε 
κοινή πείρα των κυβερνήσεων σ’ όλες τις χώρες και στην 
Ελλάδα ότι ενώ οι επιχειρηματίες παίρνουν κίνητρα και φο
ρολογικές ελαφρύνσεις για ναι πραγματοποιούν επενδύσεις, η 
ιδιωτική πρωτοβουλία δεν αξιαποιεί σωστά αυτήν τη βοή
θεια. γιατί στόχος της είναι το ατομικό και όχι το κοινωνι
κό συμφέρον.

Είναι χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής πλεονεξίας και 
ιδιοτέλειας, ότι ενώ με το Σύνταγμα του 1952, άρδρο 112, 
προστατεύονταν τα εκ της αλλοδαπής οισαγόμενα στη Χ ώ 
ρα για επενδύσεις κεφάλαια, οι κεφαλαιούχοι εκμεταλλεύτη
καν το καδεστώς της χούντας και στο Σύνταγμα του 1968 
προστέδηκε διάταξη που προέβλεπε τροποποίηση του σχετικού 
νόμου μονάχα «προς παροχήν μείζονος προστασίας εις τα πε
ρί ων πρόκειται κεφάλαια του εξωτερικού».

Ο ελληνικός Λαός δεν είχε το δικαίωμα να τροποποιήσει 
τη σύμβαση για το δικό του συμφέρον. Αυτό το δικαίωμα ό
μως. το είχαν συνταγματικά κατοχυρωμένο οι επενδυτές. Αυ
τή είναι η λογική και ο ανδρωπισμός των κεφαλαιούχων και 
μη ζητάμε απ’ αυτούς κατανόηση και βοήθεια. II κατάσταση 
εχει φτάσε: στο απροχώρητο και η Κυβέρνηση καλείται να 
πάλε: τα πράγματα στη δέση τους. Π ροχδές ακόμη αποκα- 
λυφδηκε από τις Ομοσοπνδιες ΔΕΗ  και ΟΤΈ, ότι I I  με
γάλες βιομηχανίες οφείλουν στη ΛΕΗ 30 δις δραχμές. Αν 
ένας φτωχός πολίτης δεν πληρώσει το ρεύμα, δα  του κοπεί. 
Ο: βιομήχανο: χρωστάνε δισεκατομμύρια και κανείς δεν τους 
ενοχλεί. ΙΙαίρνουν δάνεια και δεν τα πληρώνουν. Ποιος δε 
δ .μάτα: τις παγωμένες πιστώσεις που είχαν δοδεί παλαιότε- 
?α ; Παράγουν προϊόντα που κυκλοφορούν με προστατευτικούς 
δασμούς. Διοικούν επιχειρήσεις υποχρεωμένες ενώ τα προσω
πικά τους οικονομικά είναι ανθηρά. Μέχρι σήμερα, οι αστι- 
'■ες κυβερνήσεις, υπέκυπταν στον εκβιασμό των επιχειρημα
τιών και για να μη πεταχτούν οι εργάτες στο δρόμο, με το 
κλείσιμο των επιχειρήσεων ήταν το γνωστό επιχείρημα—  
'^■'τ χρηματοδοτούσαν με δανεικά και φυσικά αγύριστα. Αυ- 
70 ϊ;ν ' ! απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει. Και για να 
μη πετάγονται ο: εργάτες στο δρόμο. ήρόε η ώρα να πετα- 
χτούν βιομήχανο:.

Η Κυβέρνηση, ως πρώτο οικονομικό μέτρο, πρέπει, κατά τη 
γνωμ-,ι μας, να προχωρήσει στην κοινωνικοποίηση όλων των 
Χρεωμένων επιχειρήσεων. Πρέπει να δώσει στους εργαζόμε- 
ν^φ την εξουσία κα: -α  μέσα να εργαστούν για να ξεχρεώ- 
jOuv την επιχείρηση αυξάνοντας την παραγωγή της για το

συμφέρον και το δικό τους και του συνόλου. Τ α  υλικά κίνη
τρα που τώρα έχε: ο επιχειρηματίας, πρέπει να μεταφερδούν 
στους εργαζόμενους. Είναι λάδος να επιμένουμε στην ιδιω
τική πρωτοβουλία του ενός που οδήγησε στη σημερινή οικο
νομική κρίση και ν' αγνοούμε την ιδιωτική πρωτοβουλία των 
πολλών εργαζόμενων που πονάνε την επιχείρηση, γιατί αυτοί 
τη συντηρούν και απ’ αυτή ζουν. Ά λ λ ω στε , αν πρόκειται με 
τα λεφτά του Λαού να κάνουμε ορισμένους επιχειρηματίες, 
γιατί να μη κάνουμε επιχειρηματίες τους ίδιους τους εργα
ζόμενους ;

Δεύτερη παρατήρησή μας είναι το πάγωμα των αποδοχών 
των εργζαομόνων τη στιγμή που οι τιμές των αγαδών και 
των υπηρεσιών συνεχώς ανεβαίνουν στα ύψη.

Αυτή η ρύδιμιση είναι παράλογη, γιατί, αφενός μεν ο. πα
γωμένος μισδός σε λίγο δ α  εξανεμ.ισθεί από τον τιμάριθμο 
και αφετέρου, η δυσία των εργαζομένων τελ %ά δ α  πάε. προς 
όφελος των -κεφαλαιούχων. Πρέπει να καταλάβει η  Κυβέρ
νηση ότι ο ελληνικός Λ αός είναι πατριώτης. Θέλε: να κάνει 
δυσίες. Δεν είναι, όμως, μόνο πατριώτης, είναι κα: ξύπνιος. 
Θελε: να κάνει δυσίες, αλλά να ξέρει ότι οι θυσίες δ α  πάνε 
υπέρ1 αυτού και όχι να: τις καρπωδούν εκείνοι οι οποίοι είναι 
κα: οι αίτιοι της σημερινής δυστυχίας του.

Η  τρίτη παρατήρησή μας είναι στο -δέμα των επενδύσεων. 
II Κυβέρνηση- είχε πει ότι -δα εξαγγείλει πρόγραμμα επενδύσε
ων το οποίο δεν έχει εξαγγείλει. Νομίζω ότι αυτό δ α  ήταν 
ένα βασικό στοιχείο, για να πεισ-δεί ο Λ αός για τα οικονομικά 
μέτρα.

Επειδή ο χρόνος έχε: περάσει, τελειώνοντας, -δα ήδελα 
να πω ότι ο Λ αός το όραμα της αλλαγής το -είδε σαν απά- 
σταση και δεν μπορεί τώρα να το δεχτεί διαφορετικά. Αυτός 
που πίστεψε στα μέτρα, δεν μπορεί ύστερα να δεχδεί τα η
μίμετρα. Αυτός που ξεκινάει για καινούργιο ρούχο, δεν μπο
ρεί -ύστερα να ικανοποιηθεί στο μπάλωμα του παλαιού.

Η αλλαγή ή είναι πράγματι επανάσταση — εγώ έτσι πι
στεύω—  οπότε δίνει το καινούργιο και στέκεται ή είναι κάλ
πικη, οπότε καταλήγει μπαλωματού και πέφτει μαζί υ.ε τον 
παλαιό κόσμο,, τη κρίση του οποίου -δέλησε να υπηρετήσει.

Η Κυβέρνηση και το Π Α Σ Ο Κ  ας αποφασίσουν, τι είναι 
και τι δέλουν.

Εμείς πιστεύουμε στην επανάσταση, γιατί για μ ας: «Τα 
αρχαία παρήλ-δΙεν, ιδού γέγονε και να τα πάντα».

Και επειδή αυτές είναι ο: απόψεις μας, γι’ αυτό δ α  κα
ταψηφίσουμε το νομοσχέδιο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κρητικός). Ο κ. Π ρω- 
τοπαπάς έχει το λόγο.

Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο I I Α Π Α Σ . Κύριοι συνάδελ
φοι, στο ερώτημα «υποτίμηση ή διολίσδηση»; απαντήσαμε; 
Ούτε υποτίμηση, ούτε διολίσδηση, αλλά σταδεροποίηση. Στα- 
δεροποίηση της συναλλαγματικής δέσης της δραχμής. Στό
χος: II ένταξή της στο Ευρωπαϊκό νομ σματικό σύστημα.

Για μας δεν αποτελεί προϋπόδεση, γι’ αυτήν την ένταξη, 
η μείωση του πληδωρισμού και η εξισορρόπηση του ελληνι
κού πληδωρισμού, με εκείνο των χωρών της κοινής αγοράς.

Η  διακοπή της διαρροής του συναλλάγματος, που είναι η 
κυριώτερη αιτία που η δραχμή χάνε: την αξία  της, η μείω
ση του πληδωρισμού, δ α  είναι αποτέλεσμα αυτής της πο
λιτικής που προτείνουμε, και δεν χρειάζεται κουτσοάρεμα της 
ΑΤΙΑ από τον εισαγόμενο πληδωρισμό. Σταδεροποίηση και 
ανάκαμψη μιας ανοιχτής οικονομίας, όπως είναι και πρέ
πει να μείνει η ελληνική οικονομία. Γιατί η ελληνική οικο
νομία ήταν ανοιχτή, είναι ανοιχτή και δ α  μείνει ανοιχτή, 
γιατί αλλοιώς δεν μπορεί να επιβιώσει.

Η  σταδεροποίηση δεν μπορείς παρά να στηριχδεί σε μια 
δέσμη μέτρων που ταυτόχρονα δ α  εξασφαλίζουν τη μέγιστη 
ω φ έλεα  και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό το αία. αλ
λά και απ’ αυτόν ακόμη που η κυβερνητική πλειοψηφία ονο
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μάζει ·/.οινωνικό, όπως τους συνεταιρισμούς, την Τοπική Αυ
τοδιοίκηση, εγώ δεν δ α  έβαζα και τις εταιρείες λαϊκής βά
σης, αλλά ας το πούμε κ: αυτό, για να μη λένε ότε σ’ όλα 
τα δέματα τους αντιπολιτευόμαστε.

Το κουτσούρεμα της Α Τ Α  που γίνεται, η καθήλωση των 
μισδών, εκτός του κινδύνου να καταλήξει σε μονομερή λιτό
τητα των μισδωτών — ακόμη δεν έγονε,, αλλά, με την προο
πτική που υπάρχει, δ α  έχουμε μια σίγουρη απώλεια του ει
σοδήματος των μισθωτών της τάξη ς από 10% έως 15%, 
μπορεί και 18%, τα χαμηλότερα εισοδήματα δα  χάσουν 10%, 
τα μεσαία 15% και τα μεγαλύτερα ακόμη περισσότερο—  εί
ναι αντίθετο στις Βιεδνείς συμβάσεις εργασίας, στην αρχή 
της ελευδερίας των συμβάσεων μεταξύ των εργαζομένων και 
των κεφαλαιούχων.

Ό μ ω ς , η ουσία ποια είναι, αφού μιλάμε για σταθεροποίη
ση της οικονομίας; Αντιφάσκει σε μια πολιτική αύξηση 
της παραγωγικότητας. Παραγωγικότητας που είνα: το υπ’ 
αριδ. 1 πρόβλημα, της ελληνικής οικονομίας. Αντιδετα, πα
ρά τις δυσκολίες του δέματος,, πρέπει και τώρα, ακόμη και 
αν αυτή η Π ρ ά ξη  σήμερα επικυρωθεί από τη Βουλή, να 
βρεόει ένας τρόπος και να επιτραπεί κατά επιχείρηση ή κα
τά ομάδα επ-χειρήσεων η αύξηση των αμοιβών των εργαζό
μενων, εφόσον αυξηδεί η παραγωγικότητα.

Κύριε Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης, ξανασκεφδεί- 
τε το δέμα. Η αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο 
τομέα σημαίνει, οτt πρώτα - πρώτα πρέπει να παραμεριστεί 
το κομματικό συμφέρον του κυβερνώντος κόμματος και οι α
νάγκες του. Να βραβευόεί η εργασία και η απόδοση, να τι- 
μωρηδε: η τεμπελιά και η αδιαφορία και να απαιτηδει να 
λειτουργήσουν τα ίδια κριτήρια και στον ιδιωτικό τομέα. 
Διότι εσχάτως και στον ιδιωτικό τομέα δεν αφήνουν να λει
τουργήσουν τα ιδα κριτήρια. Χρειάζεται να αποφασισδεί. ότι 
οι δημοσίες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με τους νό
μους της αγορας, οι οποίοι εκδικούνται αργά ή γρήγορα, ό
πως είπε από αυτό το Βήμα και ο κ. Πρωθυπουργός. Ο: δη
μοσίες επιχειρήσεις να ενισχύονται με διαφάνεια και ανοικτά 
από τον προϋπολογισμό και να πάψουν να επιβαρύνονται με 
διευκολύνσεις και παροχές προς οιονδήποτε. Δεν μορεί, κύ- 
?ια\ της Κυβερνήσεως, να γίνεται εξισορρέπηση των δη
μοσίων δαπανών, εφ’ όσον συνεχίζονται οι διορισμοί στο δη 
μοσιο τομέα, στον οποίο αποβλέπει πια, δυστυχώς, κάδε έλ- 
ληνας και μάλιστα αυτοί που σπουδάζουν από το γυανάσιο 
και πάνω. Το αίτημα να παύσει κάδε διορισμός για 3 με 5 
χρόνια είναι εκείνο που εξασφαλίζει σε τελευταία ανάλυση 
και τη μισθοδοσία εκείνων που εργάζονται σήμερα. Γιατί, αν 
συνεχισουαε να πηγαίνουμε με το ρυδμό που πηγαίνουμε, ύστε
ρα απο 2— 3 χρονιά που δε δα  μπορούμ,ε να βρούμε δανεικά 
απ έ ξω  και δε -δα μπορούμε να πάρουμε και εσωτερικό δα
νεισμό, να δούμε πώς δα  πληρώνουμε τους μισδούς των 600 
—  700 χιλίάδ ων υπαλλήλων, που έχουμε καταοέρει να έ 
χουμε συνολικά.

Τ α  προκύπτοντα κενά, να συμπληρώνονται με μεταδόσεις 
και αποσπάσεις με υπεράριθμους, που υπάρχουν σε πολλές 
υπηρεσίες και οργανισμούς και έχετε αυτή τη δυνατότητα, 
τη φτιάξατε με το νόμο περί υπουργικού συμβουλίου που ψη
φίστηκε το καλοκαίρι.

Για να παύσουν όλοι να αποβλέπουν στο δημόσιο και να γί
νει ελ,κυστικός ο ιδωτικός τομέας, προτείναμε και το ξανα- 
λέαε να μειωδούν κατά 10% ή 5% από τον καδένα τα ασφά
λιστρα προς το ΙΚ Α. Και μάλιστα ο κλάδος υγείας να πε
ράσει ολόκληρος στο Ε Σ Υ .

Τ α  οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης μέχρι τώρα παρά 
τις σχετικές υποσχέσεις, που δόδηκαν —  όχι από τον πα
ρόντα Υπουργό, ο οποίος υπήρξε πολύ συγκρατημένος σττ 
μελλοντολογία και στο τι δ α  γίνει στο μέλλον —  δεν ακού 
στηκε τ Γποτα για αναπτυξιακές προσπάδειες. Αυτή τη στιγ
μή αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο να συρρικνωδει η οικονο
μία, η οικονομία όπως είναι, η μεικτή ελληνική οικονομία 
που πρέπει να βελτιωδεί γρήγορα. Η  οικονομία έχει ανάγ

κη γρήγορα από αναδέρμανση και η μεγάλη δυσκολία είναι ο 
τρόπος που δ α  επιχειρηδεί, ώστε η ζήτηση να μη στραφεί 
προς τα εισαγόαμενα προϊόντα, πράγμα που έγινε με την πολι
τική του ’82— ’85 ή έγινε και παλαιότερα.

Δώσαμε συντάξεις μεγαλύτερες, δώσαμε μισδούς μεγαλύ
τερους και πήγαν όλα στα εισαγόμενα προϊόντα. Τι μπορεί 
να γίνει τώ ρα ; Στριμώχνουμε τελείως την αγορα, αρα δε δ α  
έχουμε εισαγωγές, αλλά δε δα  έχουμε και εσωτερική κίνη
ση πια.

Κύριε Υπουργέ, κάνουμε μία ριζοσπαστική πρόταση. Είναι 
καιρός να αντιληφδ-ούμε όλοι, ότι επειδή γρήγορα δευ μπο
ρούμε να αυξήσουμε την παραγωγή στο δευτερογενή τομέα, 
και εδώ η ευδύνη της Κυβερνήσεως είναι μεγάλη, διότι η 
ίδια δεν έκανε δημόσιες επενδύσεις και οι δημόσιες επενδύ
σεις στον πρωτογενή τομέα δεν αποδίδουν σε 1— 2 χρονιά. 
Αποδίδουν τον 3ο ή 4ο ή τον 5ο χρόνο, παρά τα δάνεια τα ο 
ποια ελήφδησαν, διότι αλήδεια είναι ότι διπλασιάστηκε το 
δημόσιο χρέος στην 5ετία που έχετε. Και προτεραιότητα δα  
έχει η παραγωγή στη γεωργία, πάσης μορφής, καδαρή, γεωρ
γία, δάση, κτηνοτροφία, αλιεία. Και απομένει προώδηση της 
οικοδομικής δραστηριότητας. Είναι η μόνη λύση. Γιατί δα  
κινητοποιήσει πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, δα  επιλύσει 
μεσοπρόδεσμα το μεγάλο δέμα των χιλιάδων ενοικιαστών που 
υπάρχει ισήμερα, μικρών εισοδημάτων που στερούνται στέ
γης. Και πιδανώς, να αποτελέσει και το κίνητρο για είσρ- 
ροή κεφαλαίων ομογενών και άλλων. Αυτό το ποσό των 500 
εκατομμυρίων δολαρίων με 700 εκατ. δολάρια, που ερχό
ταν κάδε χρόνο και που δεν έρχεται από το 1981, πρέπει 
να ξανάρδε: για να μην έχετε και προβλήματα στο ισοζύγιο 
πληρωμών. Είναι καιρός λοιπόν να υπάρξει μία πολιτική 
δανεισμού με χαμηλά επιτόκια και αποδεδειγμένα δ α  στρα
φεί στο κτίσιμο κατοικιών και να ενισχυδεί και ο Οργανι
σμός Εργατικής Κατοικίας, που έχω μάδει ότι λειτουργεί με 
χαμηλό κόστος. Ό χ ι μόνο αυτός αλλά και με πιστωτικές 
διευκολύνσεις όλες οι οικοδομικές επιχειρήσεις, μικρές, με
γάλες και μεσαίες. Και ένας τρόπος απλός είναι η προεξό
φληση των συναλλαγματικών των πελατών τους.

Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις πράξεις δα
τις καταψηφίσω, γιατί είναι μια μονετοριστική πολιτική. Το 
σύνολο των μέτρων που εξήγγειλε η Κυβέρνηση δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά συρρίκνωση, περιορισμός της ζήτησης όσο 
γίνεται, περιορισμός των λαϊκών εισοδημάτων, αύξηση της 
φορολογίας και άμα σταδεροποιηδούμε — με ερωτηματικό, 
άμα σταδεροποιηδούμε—  δα  δούμε τι δα  κάνουμε. Βέβαια 
το τι δα  κάνουμε είναι γνωστό. Θα ζητήσουμε και άλλα δα
νεικά. Δανεικά από το εξωτερικό, δανεικά -από το εσωτερικό. 
Α λλά που υπάρχει ανάκαμψη; Εμείς με το μικρό επιτελείο 
το οποίο έχουμε, σας δίνουμε κάποιους τρόπους. Μπορεί να 
μην είναι οι πιο σωστοί. Διαδέτετε το ΚΟΒΠΐΒ, διαδέτετε 
τα τμήματα μελετών των διαφόρων Τραπεζών, βρείε κανένα 
άλλο τρόπο. Η  αγορά όμως πρέπει να κινηδεί. Βεβαίως η 
ιδεολογία η δική μου είναι μια πορεία προς το σοσιαλισμό. 
Δεν ήταν ποτέ η δεωρία με το κουμπί από τη μια μέρα στο 
καπιταλισμό και από την άλλη μέρα στον σοσιαλισμό. Αυτή 
η πορεία πρ-ος το σοσιαλισμό για να υπάρξει, χρειάζεται πά
ντοτε συναίνεση των εργαζομένων, πάντοτε περισσότερη δη
μοκρατία για όλους, πάντοτε περισσότερη αλήδεια και περισ
σότερο φως.

Εάν η παρούσα πλειοψηφία, για να μπορέσει να γίνει Κυ
βέρνηση, έταξε πάρα πολλά και παράλογα και συνήδισε τους 
σνδρώπους, συνήδισε το Λ αό στο ότι όλα μπορούν εύκολα να 
γίνουν ενώ πολύ δύσκολα γίνονται. Είναι καιρός να πείτε 
την αλήδεια. Είπα στη συζήτηση των προγραμματικών δ'ηΗ 
λώσεων να πείτε, κύριε Υπουργέ, ότι πρεπει να δουλέψουμε 
όλοι και να δώσετε και εσείς το παράδειγμα όχι μόνο της 
δουλειάς, αλλά και της νοικοκυροσύνης, της μετριοπαδέιας 
και ότι μπορείτε για να ξεπεράσετε εκείνο που λεγετα; συμ
φέρον του κυβερνώντος Κόμματος.

Μπορεί να ε ισάστε ιδεολόγο: κι εσείς αλλα οσοι ιόεολογοι 
ταύτισα"; την οργάνωσή τους, το Κόμμα τους με την ιοεολο-
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για τελικά έδαψαν κοκ τη ; ιδεολογία και δεν πίοσέφεραν 
υπηρεσίες εκεί που υπηρετούσαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κρητικός). Ο κ. Κεδί- 
κογλου έχει το λόγο.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε Δ ΙΚ Ο ΓΛ Ο Υ . Αγαπητοί συνάδελφοι, συ
ζητάμε εδώ κάποια μέτρα που αφορούν το οικονομικό πρό
βλημα της Χ ώρας μας και πρέπει να το βάλουμε στη διά
στασή του. Η ουσία του οικονομικού μας προβλήματος όπως 
είχαμε επισημάνει κατά τη,ν εισήγησή μας στο δετές πρό
γραμμα — -τόσο της δικής μας όσο και της Κυβέρνησης—  
είναι η δομική «συμμετρία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης, 
ακριβέστερα ή περίπου, η δομική «συμμετρία μεταξύ παρα
γωγής και κατανάλωσης η διάσταση. Οι δομές της οικονο
μίας στη Χ ώρα μας ευνοούν την κατανάλωση και δεν ευνο
ούν την παραγωγή.

Προηγούμενα ο κ. Υπουργός Εδνικής Οικονομίας εξήγησε 
πως είχαμε κάποιους υψηλούς ρυδμούς ανάπτυξης στο χρό
νια μέχρι το 1974, της δικτατορίας. Η δικτατορία μη έχο
ντας καμιά ικανότητα πολιτικής παρέμβασης δεν μπορούσε 
να λάβει καμία προσπάδεια πολιτικού κόστους. Ετόλμησε 
και άφησε ελεύδερη τη-; κατανάλωση. Και έτσι και συνέ
πεια της δικτατορίας — 'κατά την άποψή μου είναι το χει
ρότερο κακό που εκανε στη Χ ώρα—  διαμορφώδηκε ένα κ α 
ταναλωτικό επίπεδο ανώτερο από τις παραγωγικές μας δυ
νατότητες. Αυτό είναι η ουσία, αυτό που ο Π,ρωδυπουργός 
με δυο λόγια είπε, καταναλώνουμε περισσότερα απ’ όσα πα
ράγουμε. Αποτέλεσμα αυτής της δομικής ασυμμετρίας είναι 
ο πληθωρισμός, το διογκωμένο ισοζύγιο πληρωμών και όσα 
προ ολίγου και προ καιρού ο Υπουργός Εδνικής Οικονομίας 
ανέπτυξε από το Βήμα αυτό και σε άλλες δημόσιες δηλώ
σεις του.

Π ρος την κατεύδυνση καταπολέμησης αυτού του προβλή
ματος. στη βάση του, πάρδηκαν κάποια μέτρα. Αξιοσημείω
το είναι τούτο: Καμιά από τις Πτέρυγες της Βουλής δεν 
αρνείται τη βάση του προβλήματος Κανείς δεν ανέβηκε εδώ 
να πει ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Τη βάση του 
προβλήματος της δομικής ασυμμετρίας όλες οι Πτέρυγες 
της Βουλής τη δέχονται και σχεδόν όλες οι κοινωνικές τά
ξεις  και είναι φυσικό και λογικό κάδε μία Πτέρυγα να έ
χει το δικό της πρόγραμμα και τη δική της αντίληψη της 
αντιμετώπισης.

Πάρδηκαν λοιπόν κάποια μέτρα διότι έχουμε μια σταδε- 
ρέτητα εισοδήματος, μηδενική αύξηση, ενώ όλα τα άλλα, οι 
ανάγκες μας, ο πληδυσμός ανεβαίνουν. Τα μέτρα που πάρ
δηκαν στο σύνολό τους και αυτά που συζητάμε δεν είναι 
παρά η επέμβαση σ’ αυτό το βασικό πρόβλημα της οικονο
μίας. η επέμβαση στη δομή της οικονομίας. Ν α στραφεί η 
οικονομία μας από την κατανάλωση προς την παραγωγή.

Σε ένα πληδυσμό που έχει συνηδίσει σε κάποια κατανά
λωση. ή σε κάποιες συνειδήσεις που έχουν εδ'ΐστεί είναι αυτο
νόητο πως μέτρα που τείνουν στον περιορισμό της κστανάλω- 
στς είναι σκληρά και δύσκολα γίνονται αποδεκτά. Για την 
στοοια πρέπει να πούμε ότι πρώτος ο κ. Κύρκος είπε ότι εί
ναι δύσκολο να μεταβάλεις συνειδήσεις. Έ να  υψηλό και κακό 
κ.-ταναλωτικό τρόνυπο έχει ενσταλαχτεί στη συνείδηση του 
ελληνικού Λαού.

Τα μέτρα, λοιπόν, τείνουν προς τη; αλλαγή αυτής της 
κατάστασης. Δεν έχουμε καμία δυσκολία να πούμε ότι τα μέ- 
τρα αυτα συντείνουν σε μία συσσώρευση σε εδνική κλίμακα.

Ξεκινήσαμε κάνοντας ό,τι κάναμε όπως είπε ο κ. Υπουρ
γό? προηγούμενα, να ανακατανείμουμε το εισόδημα να βελ- 
• ίωσουιμε καταστάσεις. Προσπαδήσαμε να έλξουμε και την 
παραγωγή, μέσω κατανάλωση;. Σε χώρες σαν τη δική μας. 
αυ.ος^ο δράκος δεν περνάει. Και δε δυσκολεύομαι να πω, ότι 
7? 'Ό ευταια μέτρα είναι μια αλλαγή στην πολιτική μας.

'‘ϊ? ο; χώρες προχώρησα"; προς τα μπρος με τη συσσώρευ- 
<Τ-  ,Ανατολικές χώρες συσσωρεύοντας και κατώντας την
“ ‘■‘ Ρκςια στην κεντρική Κυβέρνηση και δίνοντάς το πάλι 
'■'0ζ, το Λαό. ενώ στις Δυτικές χώρες παρακρατώντας τη 
συσσώρευση το δημόσιο και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Χ ωρίς

συσσώρευση καμία χώρα δεν πήγε προς τα μπρος, με μόνη ε
ξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν μια οικονομία 
αυτάρκη, πριν από τον πόλεμο.

Ακόμα δεν δυσκολεύομαι να πω ποιος δα  κάνει αυτή τη 
συσσώρευση. Είναι αυτονόητο ότι δα  την κάνουν αυτοί που έ
χουν τα μέσα παραγωγής, δηλ. το κράτος, οι δημόσιες επι
χειρήσεις οι κοινωνικοποιημένες και οι ιδιωτικές επιχειρή
σεις. Για να είμαστε -ειλικρινείς έχουμε επιλογή στο πρόγραμ
μά μας και τον ιδιωτικό τομέα και από ό,τι ξέρω  κανένα 
Κόμμα, για το ορατόν μέλλον, δεν βλέπει έλλειψη ή παράλει
ψη ή διαγραφή του ιδιωτικού τομέα. Θα γίνει, λοιπόν, συσ
σώρευση και από τον ιδιωτικό τομέα και από τον δημόσιο.

Τ α  μέτρα αυτά κατ’ εμέ εκφράζουν τη συμμετοχή του 
Λαού για την αλλαγή αυτού του πρ-οτύπου. Επίσης κατ’ εμέ 
η επέμβαση στην ασυμετρία αυτή- δεν ξεκινάει από κάποια άλ
λη μορφή για να οδηγήσει στη μείωση της κατανάλωσης. Ο
πωσδήποτε δ α  ξεκινήσει από την κατανάλωση. Π άντω ς τα

μέτρα αυτά εκφράζουν το λαβείν από το Λαό γι’ αυτή τη νέα 
ποοσπάδεια. Βέβαια οι υποχρεώσεις δεν εξαντλούνται στο 
«λαβείν» γιατί πρέπει να επακολουδήσει το «δούναι» και βέ
βαια δα  επακολουδήσει από την Κυβέρνηση1.

Τώρα τι πρέπει να είναι αυτό το δούναι. Π ρώτο δ α  το κα- 
δορίσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ας το πούμε έτσι της 
ελληνικής οικονομίας. Το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής είναι 
ο μικροαστικός της χαρακτήρας. Συνέπεια του κοτζαμπασισμού 
που στην κοινωνία μας επιβλήδηκε το «έχειν» και όχι το «εί
ναι». Π ι ό  πολύ σε λογαριάζουν ακόμα και σήμερα στη,ν ελ
ληνική κοινωνία από το τι «έχεις» και όχι το τι «είσαι». Δεύ
τερο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας είναι η μονο
πωλιακή της δομή. Βέβαια δεν εννοώ ότι υπάρχουν εδώ μο

νοπώλια επιπέδου όπως η Ζήμενς, Τζένεραλ Ελέκτρικ κλπ. 
Συγκριτικά με τα ελληνικά 'δεδομένα υπάρχει μονοπωλιακή 
δομή που σημαίνει ότι σε λίγα χέρια, σε λίγες επιχειρήσεις, 
πάει το εισόδημα, αυτό που λέμε πλεόνασμα, υπερπροΐόν, κέρ
δος όπως δέλετε. Απόδειξη είναι ότι παίρνω τα στοιχεία 
του ΙΟ Α Ρ για το 1980— 1981. Οι 100 μεγαλύτερες βιο
μηχανικές εταιρείες επί συνόλου 3.200 μορφής Ε Π Ε  ή ΑΕ, 
το 3,2% του συνόλου εκπροσωπούσε το 57% των πωλήσεων στη 
Μεταποίηση, το 52% των απασχολούμενων κεφαλαίων, το 53% 
των υποχρεώσει.)'; του κλάδου, το 65— 75% των πραγματο- 
ποίηδέντων κερδών του συνόλου των εταιρειών και τελευταία 
το 34% του απασχολούμενου προσωπικού.

Δεύτεοο. α~ό τα στοιχεία εισοδήματος που υποβλήδηκαν 
των Α Ε  στις οικονομικές εφορίες, στα χρόνια 1981— -1983.
5% των ΑΕ του συνόλου μοοσής και εαποοικ^ς και μεταπο'κ- 
τικής. δεν υπάονουν διαχι.νο'σ-'νά στο’νεία. δηλώνει το 66% 
του συνόλου του εισοδήματος Είναι ή δεν είναι αονοπώλ'ακή 
η δομή: Η μία τράπεζα που έχουμε εκπροσωπεί ναι ή όχι πά
νω από 65% του συνόλου των πιστώσεων που μπορούν να κινη- 
δούν στην αγορά;

Το πρόβλημα δεν είναι πόσες χιλιάδες επιχειβήσε’ ς έχουμε, 
αλλά ποιες επιχειρήσει καοπούνται το Μεγαλύτερο ποσοστό 
του παοαγοιιένου εισοδήματος. Αυτό είνα» το ένα ναοακτπ- 
ε'στικό και στη βάση αυτή πρέπει να υπάρξει το πλέγμα του 
δούναι.

Δεύτεοο χαοακτηοιστ'κό που χοειάζετα' να έχουμε υπόδη 
είναι η ανακατανομή των πόοων. Κ α ' χα'οέτησα ιδιαίτεοα τν 
δήλωση του κ. Υπουργού Εδνικής Οικονομία; «προσοχή στη, 
ροή των πόρων».

Δεν .μποοεί να στραφεί κανείς στην παοανωχή ανατητοι 
συνάδελφό* και κύριε Υπουοχέ. εάν δεν έχει κάλυψη από κοι
νωνικούς πόρους όπως πρέπει.

Γιατί να πάω ενώ στνν παοανωνή Λτ το σύυολι· των
κοινωνκών πόοων ν α  κάδε εον»ζόιιενο. που είναι στο ΤΤΥΑ. 
διατέ'δηκαν 4 810 δον. ν*> ν>α κάδε εοναΐΆμενο νν—ο’α ;
ΐ " » - ε '/ α ;. δ'.στέδηναν 488 883 δον. ·ί σ ’ άλ">£- τ -ά — εζε-
238 000" Ό ταν αυτό'- που κάνε· το ε ’ -νδι-.α τκν παοανωνή,. 
ο μπετατζής, ο ο^υνονοκολλητής. ο σιδερά; έν?> κηινων'κους 
τους πόρους 4.810 δρχ. και οι υπηοεσίε; 4.88 818.8 -



3796 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί να πάει ο νέος στην παραγωγή; Εδώ πρέπει να γί
νει η μεγάλη; επέμβαση. Και "δεν μπορώ να αντιληφθω, γιατί 
από αύριο λ.χ. όλο! που αναλαμβάνουν εργασία σ’ αυτή τη,ν 
Χ ώ ρα  από κάποια ημερομηνία, δεν θ α  μπαίνουν στο ίδιο ορι
σμένο πλαίσιο;

(Σ το  σημείο αυτό ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος λή- 
ξ-ε-ως του χρόνου ομιλίας του κ. βουλευτή).

Π αρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε δύο λεπτά.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  ( Π αναγιώτης Κρητικός) Θα δοθεί ένα 
λεπτό κμι σε σας, όπως δόθηκε και στους! άλλους συναδέλ
φους.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε Δ ΙΚ Ο ΓΛ Ο Υ . Δεύτερον, αγαπητοί συνά
δελφοι, πρέπει να ασκηθεί μια πολιτική τιμών. Χαίρω, που 
είπε ο κ. Υπουργός ότι «υπάρχουν μονοπώλια εμπορικά στη 
Χ ώ ρα». ι

Πολιτική τιμών, ελαφρότερος έλεγχος στην Ε Χ  ΕΑΟ ΤΟ - 
Β,Τ τιμή, στη βιομηχανία, μόνο για υπερβολ’κό κέρδος, αλλά 
καθορίστε τι σημαίνει υπερβολικό κέρδος. Και αυστηρότερος 
έλεγχος στο εμπόριο. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η βιομη
χανία, αν δεν μεταφέρουμε εισόδημα από το εμπόριο στη βιο
μηχανία.

Δε δυσκολεύομα· να πω ότι στο ελληνικό εμπόριο οι ελάχι
στοι είναι που κυρ'αοχούν. Και δεν δυσκολεύομαι καθόλου να 
ποι ότι είναι λύκοι. Και, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικο
νομίας, με τους λύκους πρέπε’ να είσαι λύκος! Διαφορετικά 
αν κάνεις το ποόβατο, θ α  σε φάνε. Και αν κάνεις το λιοντάρι 
πάλι θα  σε φάνε. Γιατί οι λύκοι πάνε κατά αγέλες και τα 
λιοντάρια πάνε ένα - ένα.

Τ'οίτον. αύξηση της παραγωγικότητας. Με ευχολόγια δεν 
ανεβαίνει η παοαγωγικότκτα. Κ αλώ ς ή κακώς έχει περάσει 
στη συνείδηση του Λαού ότι αύξηση της παοαγωγικότήτας 
σημαίνει εκμετάλλευση. Και -είναι δύσκολο να αλλάξετε συνει
δήσεις. Φέρτε νόμο περί παραγωγικότητας. Από την αύξηση 
της παραγωγικότητας τι θ α  ωφελείται ο εργαζόμενος ανά
λογα αν η- αύξηση- ε'ναι ατό εργασία ή τεχνολογία - εξοπλί
σ ω . Ν α ξέσει ότι α~ό την πίττα που- θα  ανεβεί, τόσο ποσοστό 
θα  είναι δικό του, για να μην λέγεται κάποιο άλλο σύνθημα, 
που άρχισε να κυριαρχεί. Νόμο για την αύξημη της παραγω
γικότητας υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις και αυτός ο 
νόμος, ποο μπορεί να Φτιαχτεί σωστά (για το δημόσιο τομέα 
θα  βάζει κάποιο «πλαφόν» και για τις άλλες επιχειρήσε’ ς 
κάποιες αποδόσεις). Θα είναι και ο κύριος δρόμος για να φύ
γουν και οι τεμπέληδες, που είναι ένα άλλο πρόβλημα.

Π  έμπτον: Επενδύσεις.

Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, το ανώνυμο- κεφάλαιο 
δεν πρόκειται να κάνει επενδύσεις στη Χ ώρα! Ν α είμαστε 
ξεκαθαρισμένοι. Για να κάνει επενδύσεις συνήθισε σε κάτι ι 
Ν α  ελέκνει το -πολιτικό πλαίσιο. Και τέτοιο δεν είναι το 
Π Α Σ Ο Κ ! Δεν μας ελέγχει κανένας! Και ω ς ότου αυτή η 
συνείδηση βγει από μέσα του θα  περάσουν πολλά χρόνια. Και 
ω ς τότε -δεν θ α  κάνει επενδύσεις.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτη;? Κρητικός). Π αρακαλώ 
να τελε'ώσετε.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε Δ ΙΚ Ο ΓΛ Ο Υ . 'Ενα λεπτό.
Η προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι πρώτον: Σταθερό 

πολιτικό πλαίσιο...

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κ ρητικός). Π αρακα
λώ τελειώστε. Μιλάμε για αύξηση της παραγωγικότητας 
σε συγκεκριμένα γ,ρόνο και συνεπώς η αύξηση της παραγωγι
κότητας του λόγου -σας πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο 
χρόνο.
' Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε Δ ΙΚ Ο ΓΛ Ο Υ . Σταθερό πολιτικό πλαίσιο 

υπάρχει, όχι απ’ αυτό το κεφάλαιο ελεγχόμενο.
Δεύτερον, σταθερό μικροοικονομικό πλαίσιο, που θα  κα

νουν τα μέτρα και,
Τρίτον, σταθερό νομικό και φορολογικό πλαίσιο. Ν α ξ έ 

ρει ο επενδυτής ότι για ορισμένα χρόνια το πλαίσιο είναι αυ
τό. Α λλά το κυρίαρχο είναι να αλλάξει η συνείδησή του ως

προς τον έλεγχο της πολιτικής. Αυτό θα  κάνει χρόνια. Γι' 
αυτό πρέπει να στραφούμε στις επώνυμες ξένες δυνατότητες, 
για να είμαστε ακριβείς, για να προχωρήσουμε; σε επενδύσεις. 
Με τους ελληνικούς πόρους δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε 
«μετρό», ούτε έργα Αχελώου, -ούτε άλλα μεγάλα έργα σύ
ντομα, Και δεν βλέπω το λόγο, γιατί δεν μπορούμε να φωνά
ξουμε τους Σοβιετικούς, που έχουν τρομακτική πείρα στα 
υδροηλεκτρικά έργα ή τους Δυτικούς και να τους πούμε: 
Φ τιάξτε μας το έργο, θ α  το εξοφλήσουμε σε τόσα χρόνια. 
Τί ποσοστό αντιπαροχής της παραγωγής θα  σας δίνουμε: 
Ό π ω ς  κάνουν σήμερα οι Ούγγροι. Ή  να -φωνάξουμε κάποι
ους άλλους ξένους.

Επενδύσεις δεν έρχονται, αλλά δεν είδαμε και κάποιο συγ
κεκριμένο πακέτο να έρθει προς τα έξω .

Πρέπει να σταθούμε στο επώνυμο κεφάλαιο με συμβάσεις 
μέσα από τη Βουλή και προς τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, 
για να δει ο Λ αός την προσπάθεια που γίνεται για ταχεία 
ανάπτυξη.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κ ρητικός), Τελειώνε
τε, κύριε Κεδίκογλου, σας παρακαλώ ιδιαίτερα.

Είσαστε στο δωδέκατο λεπτό και βαδίζετε στο 3 '2 '' δευ
τερόλεπτο. Μ η γίνεσθε αφορμή να παραβιάζουν το χρόνο και 
οι άλλοι συνάδελφοι, Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ τελειώνε
τε.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε ΔΙΚ Ο Γ ΛΟΥ. Η ένταξή μας στην ΕΙΟΚ 
επιβάλλει κάποια ανάπτυξη και -δεν μπορεί μια μόνο γενιά 
να αναλάβει όλο αυτό το βάρος.

Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ τής Κ ρητικός). Π αρακα
λώ, κύριε Κεδίκογλου, δεν υπήρξε με κανένα συνάδελφο πα
ραβίαση τόσο πολύ του χρόνου μέχρι αυτή τη στιγμή.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε Δ ΙΚ Ο Γ Λ Ο Υ . Κύριε Πρόεδρε, δεν πα
ραβιάζω ποτέ το χρόνο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της ¡Κρητικός). Να περιο
ρίσετε το λόγο σας στο χρόνο που δικαιούσθε. Λυπάμαι. Ό  
λοι θέλουν να μιλήσουν και να πουν τις απόψεις τους αλλά 
αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προβλέπει ο Κ α
νονισμός.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε Δ ΙΚ Ο Γ Λ Ο Υ . Και ένα τελευταίο. Ενι
αία τραπεζική πολιτική. Δεν έχει ποτέ, κύριε Υπουργέ, δο
θεί ένα -ανακοινωθέν συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας με τους διοικητές όλων των Τραπεζών. Αυτά 
να βγουν στο Λαό και να τα δούμε. Ευχαριστώ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κρητικός). Η κ. Δο- 
μανάκη έχει το λόγο.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε Δ ΙΚ Ο ΓΛ Ο Υ . Και κάτι ακόμη, κύριε 
Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κ ρητικός). Και λίγα 
οδοιπορικά δεν πειράζει.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Κ Ε Δ ΙΚ Ο ΓΛ Ο Υ . Δεν με απασχολεί το να 
έλθει ξένο κεφάλαιο στη Χ ώρα. Οι όροι με τους οποίους θα 
έλθει με ενδιαφέρουν.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Κ ρητικός). Κύριε Κε
δίκογλου, συνεργήσατε στο να δώσω ξανά το χρόνο στην κ 
Δαμανάκη.

Ορίστε, κυρία Δαμανάκη, έχετε το λόγο εξ αρχής.
Ά λ λ ω σ τ ε  είστε και η μοναδική κυρία απόψε; που μιλάει.
Μ Α Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η . Κύριε Πρόεδρε, από τον ειση

γητή της πλειοψηφίας περισσότερο, αλλά σε ένα βαθμό και 
από τον κ. Υπουργό, έγινε μια προσπάθεια να παρουσιασθεί 
μια ειδυλλιακή κατά κάποιον τρόπο εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης των εργαζομένων, μια προσπάθεια να εμφανι- 
σθούν οι εργαζόμενοι -ότι αντέχουν, ας το πω έτσι, κάποια 
οικονομική θυσία που θα  είναι προσωρινή, προς όφελος του 
απώτερου στόχου, που είναι το όφελος της εθνικής οικονο
μίας και παραπέρα ο σοσιαλισμός.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Χρεωμένους 
βγάλανε.

τους
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Μ ΑΡΙΑ. Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η . Ό μ ω ς , κύριε Πρόεδρε, πρέπει 
να γίνει σαφές πως τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα δεν έχουν 
οικονομική αντοχή. Και νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή αν μι
λήσει κανείς για επίπεδο φτώχιας. Π λατιά  λαϊκά στρώμα
τα ζουν σε επίπεδο φτώχιας. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να 
το καταλάβει η Κυβέρνηση.

Ό λ α  αυτά τα ωραία λόγια που λέγονται εδώ με βάζουν 
στον πειρασμό να θυμηθώ κάποια συζήτηση που διάβασα ότι 
είχε γίνει κάποτε στη Γαλλική τηλεόραση, όπου ο σοσιαλι
στής συνδελφος της Κυβέρνησης κ. Μιττεράν, ανέπτυξε 
πολλά και ωραία διάφορα για το μέλλον της ζωής του πολί
τη και του εργαζόμενου της Γαλλίας. Α λλά δεν ήξερε να 
απαντήσει σε απλές ερωτήσεις, όπως π.χ. πόσο κάνει το ει
σιτήριο του μ,ετρό και τι σημαίνει αυτό για το μισθό του 
εργαζόμενου.

Έ χ ω  την εντύπωση ότι η Κυβέρνηση, με την εικόνα πο - 
δίνεται σήμερα στη συζήτηση από τους ομιλητές της Κυ
βέρνησης, περίπου κάτι αντίστοιχο παρουσιάζει. Μια 
κατάσταση όπου δείχνε να μην έχε συναίσθηση; των 
σξύτατων προβλημάτων, των βιοτικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν σήμερα πλατιά στρώματα εργαζομένων. 
Και δεν είναι μόνο οι 300.000 άνεργοι, κύριοι βου
λευτές. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που ζουν 
κοντά στο όρ-ιο της επιβίωσης, είναι από κει και πέρα πλατιά 
στρώματα μισθοσυντήρητων, οι οποίοι εν πάση περίπτώσει 
είναι πάντα τα υποζύγια της οικονομίας. Και αναφέρομαι ε
δώ στο γεγονός ότι εκτός από την εισοδηματική πολιτική 
της Κυβέρνησης, όπως εκφράζεται με τα συγκεκριμένα μέ
τρα, αυτοί έχουν να σηκώσουν το βάρος και του προϋπολογι
σμού και το φορολογικό βάρος. Και επομένως αυτοί είναι τε
λικά που σηκώνουν και το βάρος της δήθεν κοινωνικής πο
λιτικής της Κυβέρνησης, η οποία απευθύνεται υποτίθεται 
σ’ αυτούς. Και ρωτά είναι αναμφισβήτητα στοιχεία, τα οποία 
δίνει ο ίδιος ο κ. Υπουργός Οικονομικών σ’ αυτή εδώ τη 
Βουλή, όταν μιλάει για την υπέρμετρη φορολογία, όταν α- 
ναφερεται τι ποσοστό φόρου πληρώνουν οι μισθωτοί, όταν α- 
ναφερεται στο ποσοστό των έμμεσων φόρων, στο σύνολο των 
φόρων.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έ δρ α  καταλαμβάνει ο 
Γ ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ  Σ Α Λ Α - 
Μ Α Λ ΙΚ Η Σ ).

Έχουμε, λοιπόν, αυτή την υπέρμετρη φορολογική επιβά- 
οσυνη. Και εκ-ουμε και κάτι άλλο που νομίζω ότι ο κοσμάκης 
το καταλαβαίνει ο,τι και να λέει εδώ μέσα ο Υπουργός της 
Εθνικής Οικονομίας. Στο διάστημα που εξαγγέλθηκαν τα 
οικονομικά μέτρα και μετά, έχουμε ένα τρομερό κύμα ακρί- 
βε .̂ας, για  ̂ το οποίο πραγματικά, επιτρέψτε μου να πω, δεν 
-=ερω κατα ποσο έχει συναίσθηση η Κυβέρνηση.

Η Νεα Δημοκρατία, η -οποία θα  μου επιτρέψετε να πω ότι 
δημαγωγικά αναφερεται στις κινητοποιήσεις των εργαζομέ
νων, φάνηκε καθαρά από την τοποθέτηση και του εισηγητή 
της αλλα και από την τροπολογία που κυκλοφορεί των βου
λευτών της, οτι δεν διαφωνεί στα μέτρα. Προσθήκες προ
τείνει ατα μέτρα. Δηλαδή δέχεται τα μέτρα και προσθέτει 
κάτι επιπλέον. Και βέβαια αν δείτε το πειπλέον ουσιαστικά 
stvst! J11* ανέλεγκτη χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύ- 
στημα σε ορισμένες επιχειρήσεις και απελευθέρωση πλήρης 
*ου έλεγχοί των τιμών. Δηλαδή να μπορούν οι τιμές να δια
μορφώνονται στην αγορά ανέλεγκτα. Αυτό είναι από τα πιο 
σημαντικά σημεία της τροπολογίας της Ν έας Δημοκρατίας 
κα .α  την^ άποψή μου. Και δεν ξέρω γιατί ανησυχεί η Νέα 

ημοκρατια.^ Διότι η Κυβέρνηση προς τα εκεί βαδίζει. Εί- 
ικι φανερό οτι η πολιτική αυτή τη στιγμή του σημερινού Υ
πουργού Εμπορίου αυτή είναι. Σταδιακή-, απελευθέρωση το>ν 
τιμών.

Κ9 7 -1 ?'' λ^Ρ^Χίτηριστ'κή η δήλωση που έκανε στις
' , Ό οποία λέει επί λ-έ-ξει: «Η  απελευθέρωση των 

τ.μω-ν δεν ειν-αι πολιτικό αμάρτημα, είναι θέση που εκφράζει 
- T O  ΤΥ!ν *π0ΨΥ1 τ7? Κυβέρνηση».

* 7 νο;υ.ιζω ότι έγω υποχρέωση να δώσω μια εικόνα 
τι σινθαινε! σ ’ οποι-οδήποτε σούπερ μάρίκετ ή μπακάλικο.

θα  ήθελα να καταθέσω στα πρακτικά ένα πίνακα που δεί
χνει πώς ανέβηκαν οι τιμές σ,ε βασικά είδη διατροφής στο 
διάστημα από την εξ-αγγελία των -οικονομικών μέτρων μέ
χρι σήμερα. Αυτές -οι αυξήσεις των τιμών κυμαίνονται πολύ 
πάνω από τον τιμάριθμο, πολύ πάνω από το 20%, και έρ
χονται να συμπληρώσουν αυξήσεις τιμών που ήταν πολύ με
γαλύτερες στο διάστημα του 9μηνου που προηγήθηΐκε των 
οικονομικών μέτρων.

(Ο1 πίνακας που κατέθεσε η βουλευτής κ. Μ. Δαμανάκη 
βρίσκεται στη Διεύθυνση της Στενογραφικής Υπηρεσίας και 
είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερορμένου).

Ο: εργαζόμενοι, λοιπόν, έχουν να υποστούν μείωση του ει
σοδήματος τους, έχουν να πληρώσουν την υπέρμετρη φορολο
γία που είναι αναμφισβήτητο ότι πληρώνουν — 'και αυτά που 
λέγονται για φορολογικές ελαφρύνσεις θ α  τα πούμε και στη 
σχετική συζήτηση του νομοσχέδιου του Υπουργείου Οικονο
μικών αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα—  και 
έχουν να αντιμετωπίσουν -και αυτή τη φοβερή ακρίβεια και 
πραγματικά ρίχνει κατακόρυφα το εισόδημά τους και που 
είναι τελικά προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου.

Α ς  μην επιμείνει ο κ. Υπουργός στην άχαρη συζήτηση των 
μονοπωλίων. Η λέξη βιομηχανικό μονοπώλιο δεν ακούστηκε 
σήμερα εδώ από το γενικό γραμματέα του Κ Κ Ε, αλλά προ
φανώς ο κ. Υπουργός που είχε ετοιμάσει από πριν την ομι
λία του ήθελε σώνει και καλά να βάλει σε εμάς την έκφρα
ση αυτή.

■Ο γενικός γραμματέας του ΚΙΚΕ μίλησε για μεγάλο κε
φάλαιο και είναι αναμφισβήτητο, κύριε Υπουργέ, είτε το θέ
λετε είτε όχι, ότι κάποια οικονομική ολιγαρχία — -αν θέλε
τε να συζητήσουμε πώς την προσδιορίζουμε—  κερδίζει απ' 
αυτά τα οικονομικά μέτρα. Κερδίζει και με τη δόση της 
Α Τ Α  που δεν πληρώνει, αλλά κερδίζει γενικότερα με τον 
προσανατολισμό που έχει η οικονομική πολιτική της Κυβέρ
νησης, με το φορολογικό σύστημα της Ν έας Δημοκρατίας 
που διατηρείτε και επαυξάνετε, με τα μέτρα που παίρνετε 
στο Υπουργείο Εμπορίου για την απελευθέρωση των τιμών, 
με τα κίνητρα που δίνετε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τα 
σχετικά.

Και μια και ειπώθηκαν διάφορα για την ιδιωτική πρωτο
βουλία, νομίζω ότι πρέπει να θυμίσω την πρόσφατη δήλωση 
του Πρωθυπουργού- -στη Βουλή στη -συζήτηση για τον προϋπο
λογισμό που λέει, όπως προκύπτει από τα επίσημα πρακτικά 
της Βουλής: «Κίνητρα για επενδύσεις έχουμε δώσει ή όχι; 
'Εχουμε δώσει περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις απ’ ό,τι 
η Δ εξιά » . Δεν ξέρω  επιτέλους τι λείπει σ’ αυτή την ιδιω
τική πρωτοβουλία για να αποφασίσει να ακολουθήσει τις πα
ραινέσεις της Κυβέρνησης.

Κύριοι βουλευτές, όλα αυτά βέβαια η Κυβέρνηση ισχυρί
ζεται ότι γίνονται μπροστά στον απώτερο στόχο που είναι το 
όφελος της εθνικής οικονομίας και ο σοσιαλισμός. Αναφέρ
θηκε ήδη το οξύμωρο της χρήσης του όρου εθνική οικονομία. 
Επειδή όμως ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε σήμερα στις διαρ
θρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ελληνική οι
κονομία — και με τον όρο βέβαια «δ-αρθρωτικες αλλαγές» 
δεν θ α  μπορούσε κανείς να διαφωνήσει—  θ-α ήθελα να επα
ναλάβω ορισμένα ερωτήματα στα οποία περιμένουμε απάντη
ση.

Το πρώτο ερώτημα είναι : Είναι δυνατές οι διαρθρωτικές 
αλλαγές όταν η Χ ώρα μας παραμένει μέσα στην ΕΟΚ. α’ 
αυτές τις συμφωνίες που ν.ας -δεσμεύουν και όταν ψηφίζει αά- 
λιστα στα όργανα της Ε Ο Κ  αποφάσεις όπως π.y. η πρόσφα
τη για διεύρυνση και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς; 
Γι-α ποια ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων μι
λάνε ό-ταν είναι δοσμένο ότι όσο και να αυξηθε' αυτή η πα
ραγωγικότητα δίεν θα  ματοοέσει να φτάσει την ήδη ταχύτατα 
αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των γωοών-—μελών της
ΕΟΚ, που έχουν άλλες επιχε'ρηματικές μονάδες και άλλα
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δεδομένα; Και arto τη στιγμή που οι εισαγωγές είναι ξέφρα
γο αμπέλι πώς η Κυβέρνηση βλέπει τη λύση αυτού του προ
βλήματος; Π ώ ς  βλέπει την προστασία — την ύπαρξη λέω 
εγώ—  ντόπιας παραγωγής σ’ αυτές τις συνθήκες; Αυτά δεν 
μετράνε; Κι επειδή η Κυβέρνηση επιμένει συνέχεια να ανα- 
φέρεται στην παραγωγικότητα και να τη συνδέει με το κό
στος εργασίας, ανάφερε ο συνάδελφος κ. Κάππος και θέλω 
να το επαναλάβω, γιατί ίσως δεν ακούστηκε αρκετά, το 
συντριπτικό στοιχείο ότι το κόστος εργασίας είναι μόνο το 
13% του συνολικού προϊόντος της βιομηχανικής παραγωγής. 
Abro κει θ α  αυξήσουμε την παραγωγικότητα; Ό λ α  τα άλ
λα προβλήματα που έχουν σχέση με τηγ εισαγωγή νέας τε
χνολογίας., με τις επενδύσεις δηλαδή που πρέπει να γίνουν 
τελικά από το δημόσιο τομέα, αφού δεν τις κάνει ο ιδιωτι
κός, αυτά δεν απασχολούν την Κυβέρνηση; Και πότε επιτέ
λους ό α  δούμε τέτοια μέτρα από τη στιγμή που είναι φανε
ρό ότι με τα μέΐτίρα που ακολουόεί η Κυβέρνηση, του περιο
ρισμού του εργατικού εισοδήματος, δεν βλέπουμε διέξοδο;

Κύριοι Βουλευτές, απέναντι στο στόχο που κάπως — 3α 
μου επιτρέψει ο κ. Υπουργός να πω—  στο ομιχλώδες μέλλον 
εναποτίθεται και που το μόνο που μπορεί κανείς να πει είναι 
ότι βρίσκεται στις ομιλίες των Υπουργών της Κυβέρνησης, 
απέναντι σ ’ αυτό το στόχο τον απομακρυσμένο υπάρχει το 
σήμερα και το σήμερα δεν είναι καδόλου απομακρυσμένο, 
ούτε είναι μόνο στα λόγια των Υπουργών της Κυβέρνησης. 
Το σήμερα υπάρχει και είναι μία πραγματικότητα, που οι 
εργαζόμενοι δεν μπορούν να τη ζήσουν.

Βέβαια, ο κ. Υπουργός — ·3α μου επιτρέψει να πω·—  χρη
σιμοποίησε ορισμένες κομψές εκφράσεις, ίσως, για να απα
λύνει την κατάσταση, «περιορισμός της ζήτησης». Δεν ξέ 
ρω, αν ο εργαζόμενος καταλαβαίνει τι σημαίνει περιορισμός 
τγ!ς ζητησης. Πρεπει κα3ε φορά να βρούμε κάποιο όρο για 
να πούμε πράγματα απλά, όπως η λιτότητα, ο περ·ορισμός 
του λαϊκού εισοδήματος κ.λπ. Και δεν ξέρω αυτό που λέει 
η Κυβέρνηση, ότι αποφασίσαμε να καθορίσουμε ευθέως τους 
μισθούς, πώς το καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι, γιατί ου
σιαστικά η̂  Κυβέρνηση απαγορεύει τις συλλογικές συμβάσεις, 
την απεργία, καταργεί την Α Τ Α . Και όλα αυτά απαιτούν 
από τους εργαζόμενους να τα δεχθούν.

¡̂Για ενα λεπτό, κύριε Υπουργέ, θα  ήθελα να έλθετε στη 
θέση ενός εργαζόμενου, είτε ψήφισε ΠΑΣίΟΚ, είτε δεν ψήκ 
φισε. Kan τι έχει πάρει 'αυτός ο εργαζόμενος τα τελευταία 
χρονιά, Αυτό που εχε: πο(ρει του παίρνετε κατ’ αρχήν, ό.τι και 
αν είναι, και τον γυρίζετε σε επίπεδα εισοδηματικά του 1980. 
Και απο την άλλη μέρια του στερείτε βασικά κατακτημένα 
οιικαιωμίατα, που, — θ α  μου επιτρέψετε να πω.— ■ ούτε η Νέα 
Δημοκρατία είχε' τολμήσει να τα στερήσει. Γιατί πρέπει να 
το δεχθεί αυτό; Επειδή τα βάφετε πράσινα; Και τι προοπτική 
εχει αυτός^ο εργαζόμενός; Κάτι, που σεις το λέτε σοσιαλισμό, 
που το ακούει στα λόγια, χωρίς να τα βλέπει στην πράξη, χω
ρίς να βλέπει κάποιο φωις πραγματοποίησής του;

0 α  τελειώσω λέγοντας μόνο τούτο εδώ: Ή δη , κατά την 
άποψή μου, διαφαίνεται η  βασική πλευρά της ιδεολογικής επί
δρασης της Κυβέρνησης απέναντι στους εργαζόμενους στο επό
μενο χρονικό διάστημα. Και σας λέω από τώρα ότι θα  είναι, 
το να ρίξουμε στις πλάτες των εργαζομένων και την αποτυχία 
των οικονομικών μέτρων.

Αυτά πυυ ακΰυγονται, ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργα
στούν για την αύξηση τη ς παραγωγικότητας, ξέρετε τι είναι; 
Είναι το προοίμια, για να έλθει η  Κυβέρνηση εκ των υστέρων 
να δικαολογήσει την αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων διό
τι δεν συνεργάστηκαν οι εργαζόμενοι, διότι επέργησαν οι ερ
γαζόμενοι. διότι κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι και διότι το 
Κ Κ Ε  αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση για λόγους — δεν ξέρω 
πως να το πω—  ψυχωτικούς, ψυχονευρωτικούς, ψυχολογικούς 
και θέλει να τη,ν καταβαραθρώσει.

Κυροαι συνάδελφοι, εμείς νομίζουμε ότι πρέπει η Κυβέρνηση 
να δει με κάποιο ευρύτερο πνεύμα ορισμένα πράγματα, να απο

φασίσει να δει τα πράγματα με το όνομά τους. Και αν προχω
ρήσει σε μία τέτοιια κατεύθυνση, είναι σίγουρο ότι και λύσεις 
θ α  βρει, διότι και λύσεις υπάρχουν και θ α  μπορεί πραγματικά 
να ακολουθήσει ένα δρόμο προς όφελος της εθνικής οικονομίας 
και των εργαζομένων.

Π Ρ Θ Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμάλικης). Ο κ. 
Λιαροκάπης έχει το λόγο.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Λ ΙΑ Ρ Ο Κ Α Π Η Σ . Κύριε Π,ρόεδρε, κυρία 
και κύριοι συνάδελφοι, και κατά το Σύνταγμα, το κράτος, η 
υπεύθυνη Κυβέρνηση για την εδραίωση της κοινωνικής ειρή
νης και την προστασία του γενικού συμφέροντος, προγραμμα
τίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα της Χ ώ ρας 
και λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα για την ισόρροπη 
οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονο
μίας.

Με αμετάκλητη πολιτική κυβερνητική επιλογή, με στρα
τηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, μέσα -από τα δετή 
προγράμματα οικονομικής, κοινωνικής και περίφερειακής avaL 
πτύξης του τόπου, πλάι στην εδραίωση του κοινωνικού κρά
τους δικαίου, θεμελιώνεται και το κράτος πρόνοιας. Και για 
την αυτοδύναμη και αυτοσυντηροόμενη οικονομική μας ανά
πτυξη, μέσα από τα καπιταλιστικό σύστημα με μικτή οικονομία, 
πρέπει αρμονικά να συμπλέουν και να συνεργάζονται οι 3 επί 
μέρους τομείς; Ο  Ιδιωτικός τομέας, όπου αναπτύσσεται η  ιδιω
τική πρωτοβουλία, δίχως υστεροβουλία, εναρμονισμένη όμως 
στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και μέσα στην υπεύθυνη 
κυβερνητική; πολιτική.

Ο κοινωνικός τομέας, όπου η Τοπική Αυτοδιοίκητη, οι. συ
νεταιρισμοί, οι εταιρείες λαϊκής βάσης, οι μικτές εταιρείες 
και οι υόλοιποι συναρμόδιοι κοινωνικοί φορείς, μετέχουν ενερ
γά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό και στην 
ενάσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Ο  δημόσος τομέας, με απογραφειοκρατικοποίηση και απο- 
συγκέντρωση, όπου οι βασικοί μοχλοί της οικονομίας, οι Ορ
γανισμοί Κοινωνικής Ωφέλειας, κοινωνικοποιούνται για την 
ευημερία του κοινωνικού συνόλου, για την καλύτερη εξυπηρέ 
τηση του Λαού, για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέ
λους.

Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου κΙαι η  αρχική, και η 
συμπληρωματική, ε-/Δόθηκαν για την κάλυψη εξαιρετικό)ς 
επείγουσας και έκτακτης ανάγκης, σε συνάρτηση ,με την ει
σοδηματική πολιτική τη.ς Κυβέρνησης και με όλα τα οικονο
μικά μέτρα: Για την σταθεροποίηση, ανάκαμψη και ανάταση 
της οικονομίας, για την -ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
προϊόντων, με την συγκράτηση του κόστους, με τη καλή ποιό
τητα και τηγ εκσυγχρονισμένη διαλογή, συσκευασία επεξεργα
σία και τυποποίση των αγροτικών μας προϊόντων, για την ανα- 
χαίτηση και υποστολή! των πληθωριστι/.ων τάσεων, για την 
ανάρρωση και διάνθηση των ελληνικών επιχειρήσεων και την 
περιστολή της ανεργίας, για τον περιορ'ΐσμό του ανοίγματος 
του (ισοζυγίου πληρωμών και του Προϋπολογισμού-.

Κληρονομήσαμε μία οικονομία στρεβλή, χωρίς προοπτική, 
που στηρίζονταν σε «γυάλινα πόδια», κατα την επιγραμματική 
φράση του κ. Πρωθυπουργού, άψυχη, δίχως πνοή, με δεκανί
κια. Στασιμότητα στη βιομηχανία, χωρίς εκβιοτοηχάνησν της 
Χ ω ράς, με μονομερείς επενδύσεις για κτιριακές εγκαταστάσεις. 
Για να έχουμε εξαγωγή του παραγωγικού δυναμικού της Χ ω 
ράς των νέων, στις μητροπόλεις του καπιταλισμού, για να 
αποτελόσουν το λεγόμενο εφεδρικό στρατό, ενώ τώρα οι μη- 
τροπόλειις από απάψεως οικονομικής έχουν κρίση. Επιπρόσθετα 
ανεξέλεγκτα, με χαριστικές, ενεργειακές διατάξεις, μοιρά
ζονται τα λεφτά του κράτους σε ολίγους για δήθεν βιομηχανική 
ανάπτυξη, με άμεσο επακόλουθο την δημιουργία των ανεπί- 
στρεπτων παγωμένων πιστώσεων και την παράνομη φυγάδευση 
του συναλλάγματος στις ξένες τράπεζες και κατά προτίμηση 
στις τράπεζες της Ελβετίας, που δέχονται ανώνυμες καταθέ
σεις γιατί τις παρακολουθούν με κωδικούς αριθμούς, για να 
μην φαίνεται ούτε να αποκαλύπτεται το πρόσωπο και το. ονομα 
του δόλιου καταθέτη.
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Στασιμότητα στην τεχνολογία, για να μας φύγει το τραίνο 
οτην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, όπου η τεχνολο
γία. η ηλεκτρονική, η πληροφορική .επαναστατικά προχωρούν, 
χωρίς να υποχωρούν, κονιορτοποιούν τα δόγματα και δημιουρ
γούν νέες σχέσε.ς ανάπτυξης και εργασίας με αποκεντρωμένο 
δημοκρατικό" προγραμματισμό και με μετεξέλιξη  των κοινω
νικών θεσυών.

Στασιμότητα στη γεωργία, σε υψηλό κόστος παραγωγής 
και αρνητικό — χαμηλό τον δείκτη της παραγωγικότητας, η 
οποία γεωργία μετείχε δυστυχώς στο 14% του Α|ΕΠ.

Τα χάλια της οικονομίας που εκληρονομήσαμε τα είχε βε
βαιώσει" και ομολογήσει σε ανύποπτο χρόνο, τον Ιούνιο του 
1981. ο ίδιος ο κ. Ευάγγελος Αβέρωφ στην εμπιστευτική του 
έκθεση που είχε στείλει στον τότε Πρωθυπουργό, κ. Γεώργιο
Ράλλη. f t '

Είμαστε καθαρόαιμο ελληνικό, λαϊκό σοσιαλιστικό κίνημα. 
Και αλήθεια είναι ότι ξοδέψαμε με επίγνωση πολλά' λεφτά 
για τη,ν θεμελίωση του κράτους πρόνοιιας ;στην υγεία, ^στην 
παιδεία, στην γεωργία ,στην κοινωνική ασφάλιση κα-γ πρόνοια, 
για τα δημόσια έργα υποδομής και ανάπτυξης και όχι έργα 
βιτρίνας, με προγραμματισμό και με παραγωγική και κοινω
νική κατάταξη και ανακατάταξη των κονδ.υλίων του προϋπο
λογισμού.

Και δώσαμε κατά μέσο όρο αυξήσεις στους εργαζόμενους, 
ειδικότερα υπέρ των χαμηλόμισθων, σε σταθερές δραχμές απο- 
πληθωρισμένες *^ύρω στο 45%, για να έχουμε όμως ανάλογη 
αύξηση του κόστους εργασίας. Γιατί σκοπός μας είναι η δι
καιότερη κατανομή του εθνικού μας .εισοδήματος και η. « ά μ 
βλυνση της μεγάλης και αφύσικης κοινωνικής ανισότητας 
στην κατανομή του εισοδήματος, το στένεμα του ανοίγματος 
της ψαλίδιας. Ε νώ γνωρίζουμε τις εγγενείς αδυναμίες και τα 
μεγάλα και πολλαπλά εμπόδια, με την επίκαιρη.: συγχωρδία 
των ετερόκλητων συνάξεων ενάντια στην αυτοδυναμία του
ΠιΑΣΟίΚ.

Η διεθνής οικονομική κρίση του καπιταλισμού με τις δυ
σμενείς επιπτώσεις σε ολόκληρη την ανθρωπότητα,στην παγκό
σμια αγορά, η παθολογική οικονομική κατάσταση που παραλά
βαμε, χωρίς επενδυτικό προγραμματισμό και χωρίς εκσυγχρο
νισμένη και ανταγωνιστική βιομηχανία, τα ελλείμματα του 
δημόσιου τομέα με τα διογκωμένα τοκοχρεωλύσια των δανείων 
των προκαιτάχων που πέφτουν στους ώμους μας,, οι ανατιμή
σεις του δολαρίου, ηι ανεπιφύλακτη ένταξη: της Ελλάδος στην 
ΕΟΚ που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της καθόδου των . . . 
σταυροφόρων καί όχι των μυρίων. έφεραν δυσμενή επακόλουθα, 
όπως:

Π ολλές εισαγωγές και μάλιστα ειδών πολυτελείας και με
γάλη κατανάλωση των ξένων ειδών με ξενομανία, σε σχέση 
με το εισόδημά μ.ας. ενώ «ο  επιμόνων /Ελλη-νικά».

Τπ3ρτιμολογήσεις των εξαγομένων και υποτιμολογήσεις 
των εξαγωμένων ειδών από τα οικονομικά μεγαθήρια, με απο
τέλεσμα την εκρροήι του συναλλάγματος.

Μειωμένες εξαγωγές των εληνικών προϊόντων σε σχέση 
ιε τις εξαγωγές 45 προς 100.

Οι άδηλοι πόροι από τη ναυτιλία, το μεταναστευτικό συ- 
'άλλεγμα και τον τουρισμό, μειώθηκαν. Και είχαμε στα αλή
θεια μια αύξηση των εισαγωγών κατά την εκλογική και 
αμέσως μετεκλογική περίοδο του καλοκαιριού για εναποθή- 
κ^υση ειοων και μια μείωση, της τουριστικής κίνησης με τις 
οηλωσεις Γηγκαν, χωρίς να επαληθθύσουν οι προβλέψεις μας 
: Ό σκέλος των εσόδων. Και ενώ βρήκαμε το έλλειμμα του 
ισοςογίΌυ πληρωμών στα 2.500 δις δολάοια και το μειώ- 
α»με το 1984 στα 2.100 δις δολάρια, για τους παραπάνω 
λίγους θα είχαμε ανεπίτρεπτη αυξητική ροή, χωρίς τη λή- 
τη των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων.

Τ α  ανοίγματα —  ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών. 
‘ ^ ’ι ^Ρ*τι*ων εσόδων, του προϋπολογισμού, βραχυπρόθεσμα 
,.^ .ΐ,ι  να καλυφθούν με δανεισμό με τη μορφή μιας ασπιρί- 

^αλγκον, όταν τα ποσά τοποθετούνται σε παραγω·, 
.·ν.ε, και όχι καταναλωτικές δαπάνες.

ιΜεσομακροπρίθεσμα όμως, ο εξωτερικός δανεισμός μιας 
χρεωμένης χώρας είναι ασύμφορος και μάλιστα από το Διε
θνές Νομισματικό Ταμ,είο (Δ .Ν .Τ .) , το οποίο μαζί με τις 
ιδιωτικές τράπεζες που επηρεάζει, δανείζει μια χώρα αφού 
τη δεσμεύσει γ·α την εφαρμογή της πολιτικής της που θα 
ακολουθήσει, πολιτική φυσικά υπέρ του κεφαλαίου.

Ο  εξωτερικός αυτός δανεισμός, περιόριζε.» τη δανειολη
πτική ικανότητα της Χ ώ ρας, υποθηκεύει το μέλλον, κάνει 
τη Χ ώ ρα  διεθνώς ανυπόληπτη, ανοίγει το δρόμο της εξάρ
τησης και ιδιακϋβεύεται η πολιτική της Εθνικής Ανεξαρτη
σίας. Για το Π Α Σ Ο Κ  ένας τέτοιος δανεισμός αποκλείεται 
χωρίς συζήτηση γιατί είναι-, αντίθετος με τις αρχές και με 
την ιδεολογική του πυξίδα.

Τα μέτρα προστασίας της Εθνικής Οικονομίας είναι θαρ 
ραλέα και αναμφισβήτητα επώδυνα, είναι όμως προσωρινά 
για δύο χρόνια και καθιερώνουν, αν επιτρέπεται η έκφραση, 
μια πολύπλευρη και όχι μονόπλευρη λιτότητα, που επιβαρύ
νονται όλοι οι Έ λληνες και όχι μόνο οι μισθωτοί— εργαζό
μενοι.

Για να περιορίσουμε τις εισαγωγές, με τα περιοριστικά 
μέτρα της άτοκης προκαταβολής και παρακατάθεσης στην 
τράπεζα από τους εισαγωγείς του 40% και 80% ανάλογα 
με την αξία των εισαγομένων ειδών. Ενώ οι εκφραστές του 
μονεταριστικού δόγματος, του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού 
θέλουν ελεύθερες τις εισαγωγές, με πλήρη ελευθερία— ασυ
δοσία της αγοράς.

Για να αυξήσουμε τις εξαγωγές με την ανώδυνη υποτί
μηση της δραχμής κατά 15% και την' κατανάλωση των εσω
τερικών ειδών. Για να μπουν περισσότερα εργατικά χέρια 
στην αυξημένη παραγωγική διαδικασία και να περιορίσουμε 
τις πληθωριστικές τάσεις με την έκτακτη εισφορά των ελεύ
θερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, χωρίς άλ
λες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, εκτός από 
την ΑΤΙΑ όκως διαμορφώθηκε, με το διορθωτικό' ποσό στο 
-.έλος των χρήσεων του ’86 και του ’87. Γιατί αν1 δεν συ- 
γκρατηθοόν οι πληθωριστικές τάσεις στο επίπεδο της υπο
τίμησης της δραχμής τοε 15% και κάτω και έχουμε αστρο
νομικές επαυξήσεις, είναι αυτονόητο ότι κάνουμε «μία τρύπα 
στο νερό».

Για να περιορίσουμε τις προμήθειες από το εξωτερικό με 
την ελληνοποίητη της κατασκευής και να αποφύγουμε τις 
άσχετες, άσκοπες, περιττές και ελαστικές δαπάνες στο δη
μόσιο τομέα.

Για να αυξήσουμε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προΐον 
(AJE. Π .) .

Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία στη λήψη μέτρων. Ά λ 
λωστε δε γίνεται καμία συγκεκριμένη θετική πρόταση. Και 
η δοξασία για αυξήσεις δεν είναι πρόταση. Γιατί τα μέτρα 
που λαμβάνουν οι άλλες χώρες, σε Δύση και Ανατο λή. είναι 
σναμφισβήτητα σκληρότατα.

Η στείρα αντιπολιτευτική προδιάθεση για επένδυση κομ
ματικής πελατείας αποτελεί ψευδαίσθηση και ματαιοπονία. 
Το θέμα είναι ότι πρέπει να πετύχουν τα μέτρα.

Κ αι τελειώνοντας λέγω ότι τα μέτρα θ α  πετύχουν και 
φαίνεται η φωτεινή αναλαμπή.

Με τη συναίνεση και ουσιαστική συμμετοχή του Λαού. Με 
την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική, ποσοτική και 
κοινωνική, αύξηση της παραγωγικότητας. Με τον προληπτι
κό και κατασταλτικό έλεγχο της αγοράς, για  να αποφύγου
με τις ανατιμήσεις στα εγχώρια προϊόντα που κρύβουν αισχρο
κέρδεια του τυρεμπόριου.

Μ ε τον έλεγχο των υπερκοστολογήσεων και των υποκο- 
στολογήσεων, με άριστη και άρτια διοικητική διάρθρωση των 
εντεταλμένων οργάνων και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, 
για τη διαπίστωση επιτέλους της πραγματικής διεθνούς τι
μής και αξίας του είδους, που κοστολογείται στα τιμολόγια, 
■ u  να αποτρέπεται η παράνομη εκρροή του συναλλάγματος.
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- Μ ε την απόκτηση φορολογικής συνείδησης όλων των Ε λ
λήνων,· μέσα στα πλαίσια μιας προοδευτικής και δίκαιης φο
ρολογίας,, με την πάταξη της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής 
χ »  την κατάργηση των διαφόρων ευεργετικών απαλλαγών.

Με τη;ν τήρηση των διατάξεων των πράξεων νομοθετικού 
περιεχομένου1 που κυρώνουμε.

Μεσομακροπροθεσμα, με τα αναπτυξιακά παραγωγικά έρ
γα υποδομής και με μια μακροχρόνια πολιτική επενδύσεων. 
Πρέπει πρώτα να γεμίσει η πίττα και όταν γεμίσει, τότε 
γίνεται η λεγάμενη ακριβοδίκαιη διανομή.

Ο οικονομισμός του παρόντος, άσχετα αν "αποτελεί επίπλα
στη τοποθέτηση ενός δεξιού ή αριστερού πολιτικού φορέα, 
είναι στην ουσία μία συντηρητική και αντ¡(δραστική επινόηση 
που δεν δίνει λύσεις. Καταλήγει στη συντεχνία, στην επα
ναστατική γυμναστική, στη διαμαρτυρία της κατσαρόλας, χω
ρίς αποτελέσματα.

Τια μέτρα της Κυβέρνησης που αποβλέπουν στο αύριο, στο 
άμεσο μέλλον, χωρίς να θυσιάζεται το παρόν, γιατί και η 
παρούσα γενιά δικαιούται να ζήσει, είναι μέσα στην πρόταση 
του Π 'ΑΗΟΚ για κοινωνικοοικονομική και κοινωνικοπολιτι- 
κή μετεξέλιξη  και πρόοδο, σε ενιαία όμως εθνική βάση, για 
την προαγωγή της εθνικής οικονομίας και την ευημερία του 
κο ινων'ΐ κ ο ύ συν όλο υ.

Με αυτό το σκεπτικό ομόφωνα κυρώνουμε τις πράξεις νο
μοθετικού περιεχομένου. Δεν δικαιούμεθα να αποτύχουμε και 
δεν θα  αποτύχουμε. (Χειροκοοτήυ,ατα από την Πτέρυγα του 
ΠιΑιΣιΟΚ).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Β Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμάλικης). Ο κ. 
Μαυροδόγλου έχει το λόγο.

Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, είναι προ
χωρημένη η ώρα. Ο κ. Υπουργός έχε: μείνει μόνος και δεν 
νομίζω να έχε: αντίρρηση να τελειώσουμε.

Π Ρ Ό Β Δ Β Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ο κ. Υ 
πουργός είναι συνηθισμένος να μένει μόνος αυτή την ώρα. Δεν 
τον πείραζε:.

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΙΣ  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Η Σ , Κύριε Πρόεδρε, το θέμα εί
ναι να ενημερωθεί ο ελληνικός Λαός. Υπάρχουν πολλοί α
ξιόλογοι ομιλητές. Αύριο θα  έχουν καλύψει και από τον Τύ
πο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Μην ε
πιμένετε. Ίσα-ίσα ο Τύπος αγρυπνεί πάντοτε. Μην τον α
δικείτε.

Ορίστε, κρριε Μαυροδόγλου, έχετε το λόγο,

Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο Γ Λ Ο Υ . Κύριοι! Βουλευτές, 
οι δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που φέρνε: σήμερα 
κ Κυβέρνηση, είναι αντ ’.εργατικές αντιδημακρατικές και 
•αντισυνοΊκαλωτικές. Είναι αντιεργατι,κες γιατί περιορίζουν 
σοβαρά δικαώματα των εργαζαμέν'ων και γιατί κύ|ρ!α στρέ
φονται έναντι σ’ αυτούς.

Αντί δημοκρατικές είναι γιατί παρέκαμψαν την Βουλή και 
ήδη τώρα έχουμε τρεις μήνες που η πρώτη πράξη Ν .Π . ε
φαρμόζεται. Αντισυνταγματικές είναι διότι ασφαλώς με τις 
τ.ςάξεις αυτές καταργούν τα ι ουσιαστικά δικαιώματα των ερ
γαζομένων, όπως το δικαίωμα να δΊαπραγματεύανται για ε
λεύθερες συλλογικές συμβάσε:ς και το δικαίωμα της απερ
γίας που κατοχυρώνει το Σύνταγμα.

Κύριοι βουλευτές μπορούμε να πούμε αδίστακτα ότ: τα μέ
τρα αυτά έγιναν ύστερα από εντολές κα: κατευθύνσεις που 
έδωσε ο ΣΕ3Β, η ΒΟιΚ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Υπάρχουν σχετικά στο χεία που το επαληθεύουν.

Με την πρώτη πράξη Ν .Π . καταργείτα: η τρίτη δόση 
της Α Τ Α , που υπολογίζεται γύρω στο 16%. Απαγορεύονται 
ο: αυξήσεις γ·α δύο χρόνια και παγώνουν τα ημερομίσθια

και ο: συντάξεις.. Καταργείται ουσιαστικά η Α Τ Α  που* ή
ταν μία κιατάκτηση των εργαζομένων και δεν είναι παρα
χώρηση δική σας κύριε Υπουργέ. 0 ;ι εργάτες την κατάκτη
σαν με την πάλη και τον αγώνα τους. Παλαιότε,ρα· μάλιστα 
την είχε υποσχεθεί και η Νέα Δημοκρατία και φυσικά όχι 
και αυτή με. την καλή της θέληση. Θ α  χορηγείτε τόση Α Τ Α  
αφού προηγούμενα θα  αφαιρ,είται ο εισαγόμενος πληθωρισμός.

Έ τσι μπορούμε να πούμε, ότι η Κυβέρνηση εγκατέλειψε 
τις διακηρύξεις της και σας παραπέμπτω στη σελίδα 79 
του συμβολαίου με το Λαό, για να δείτε τι έλεγε τότε το 
Ι ίΑ Σ 'ϋ Κ  σχετικά με την Α Τ Α , Επίσης στην ουσία καταρ- 
γεΙιται η 98 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας, που έγινε νόμος 
του Κράτους και που αναφέρετα* στις, ελεύθερες διαπραγμα
τεύσεις με τους εργοδότες που πρέπει να έχουν οι εργαζό
μενοι, Με την πράξη αυτή η Κυβέρνηση στην ουσία προσπα
θεί να αχρηιστευθεί και να αποδυναμώσει το συνδικαλιστικό 
κίνημα γιατί του αφαιρούντα: σοβαρές αρμοδιότητες, εφ’ ό
σον δεν θα  έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται και να συ
νάπτει συλλογικές συμβάσεις.

II Κυβέρνηση στην προσπαθείά της να περάσει αυτά τα 
μέτ,ρ'α βρίσκεται σε πλήρη σαν εργασία μ© την εργοδοσία η; ο
ποία («διαίτερα το τελευταίο διάστημα ασκεί αφόρητη τρομο
κρατία στους εργαζόμενους.

Με την δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου η Κυ
βέρνηση θωρακίζει ακόμη περισσότερο την εργοδοσία. Με 
τα πρόστιμα που έχε: βάλει ·ιτς 100.000' μέχρι τα 100 εκ., ο
πλίζει και. θωρακίζει ακόμη πιό πολύ την εργοδοσία για να 
αντιδρά στις πιέσεις που ασκούν οι εργαζόμενοι για μεγαλύ
τερες αυξήσεις, γτα το σπάσιμο αυτής της εισοδηματικής πο
λιτικής,

Αρτή η μέθοδος θία λέγαμε της αντιμετώπισης της κρί
σης είναι η κλασσική που εφαρμόζουν· όλες οι καπιταλιστι
κές κυβερνήσεις φορτώνοντας τα βάρη της κρίσης στις πλά
τες των εργαζομένων.

Αυτό έκανε και η Νέα Δημοκρατία παλιότερα, αυτό κά
νει και σήμερα το ΠΑίΣΟΚ. Έ τσ ι δηλαδή από τη μια με
ριά οι εργάτες σφίγγουν το ζωνάρι και από την άλλη μεριά 
τα μονοπώλια και η μεγαλοεργοδοσία γεμίζουν τα  πορτοφό
λια τους. Ό μ ω ς  αυτή η πολιτική δεν οδήγησε στην έξοδο 
από την κρίση. Αντίθετα τις βάθαινε περισσότερο και είναι 
■γνωστό τι έγινε με τις προβληματικές που οφείλουν πάνω 
από 200  δισ.

Θα μου επιτρέψει ο κ. Υπουγιριός να πω, σχετικά με αυτά 
τα στοιχεία, που μας ανέφερε για την σύνθεση της εργοδο
σίας, ότι οι μικρής και οι μεσαίες, επιχειρήσεις με τα εκλε
γμένα τους όργανα τη Γ Σ Ε Β Ε  έχουν αποδεχτεί τα αιτήματα 
των εργαζομένων και μάλιστα δέχονται να δώσουν την τρίτη 
δόση της Α Τ Α  κα: ολόκληρη την Α Τ Α  του 1980 γιατί 
ξέρουν ότι όσο ο: εργάτες μπορούν να αγοράζουν και δυνα
μώνει η αγοραστική τους ικανότητα τόσο πιιό πολύ θ α  κινεί
ται η αγορά, τόσο πιο γρήγορα θα  γίνεται το εμπόρευμα χρή
μα και το χρήμα εμπόρευμα. Και επομένως ο τρόπος αυτός 
πέρα από μια σειρά άλλα μέτρα που πρέπει να πορθούν και 
σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που παίρνει η Κυβέρνηση 
μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Και πρέπει ακόμη να πούμε ότι αυτή η κρίση είναι κα
θαρά καπιταλιστική], είναι κρίση του συστήματος και επομέ
νως οποία δήποτε μέτρα κα; αν παρθούν μέσα σε αυτό το 
σύστημα, με αυτές τις επιλογές που έκανε η  Κυβέρνηση:, εί
ναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να ξεπεραστεί. Α λλά  εδώ λέγε
ται ατό τη> Κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι κάνουν υπεργατα- 
νάλωση, είναι η. αιτία του εισαγόμενου πληθωρισμού κ.λπ.

Κύριε Υπουργέ, ο μέσος μισθός σήμερα στην Ελλάδα εί
ναι γύρω· στις 50.000. Αυτοί μπορούν να κάνουν υπερκατα
νάλωση. και μπορούμε να μιλάμε ότι εισάγουν τον πληθώρι- 
:μό, όταν το Υπουργείο Κοιν. Πρόνοιας λέει ότ: τ ο . όριο 
φτώχιας για μια τετραμελή οικογένεια είναι 90.000 5?Χ-
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11 άνω «χό  200.000 είν α: ο: συν·τα>ξ:ούχο: του ΙΚΑ με 30.000 
δραχμές το μήνα. Οι 350.000 άνεργοι, που τους ρωτάτε χω ς 
ζουν. είν«: σε Τέση αυτοί όλο: να κάνουν υπέρ ■/.ατα νάλωση; Ή  
ακόμη ο: φτωχοί κα: η μεσαία αγροτιά με το χαμηλό εισόδημα 
του έχε:; Επομένως άλλου Τ* πρέπει να στρέψετε την προσοχή 
σας. Και κύρια στο μεγάλο κεφάλαιο, που αυτό λυμαίνεται 
την ο:κονομάα. Αιτία επίσης της κατάστασης αυτής είναι και 
της οικονομίας από το ξένε· κεφάλαιο και ιδιαίτερα μετά 
η :δ:αίτερ·α μετά την ένταξη της Χ ώρας μας σητν ΕΟΚ.

Από την απώλεια του 16% της γ ' δόσης της Α ΤΑ  του 
I ;;&3 ;··. εργαζ:.με.·ο: Τα χάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια 
π.·υ φυσικά Τ-α τα τσεπώσει το μεγάλο κεφάλαιο.

Αρκεί να σας πω, κύριε Τπουργέ, ότι μόνο η Π Ε Σ1Ν Ε  
αχό··το 16% Τα ωφεληΤεί πάνω από I δισ. Χώρια βέβαια, 
ό.τι Τα χάσουν ο: εργαζόμενοι το 1986 και το 1987.

Αχό την άλλη μεριά καλπάζουν οι τιμές με αποτέλεσμα 
να γίνεται σοβ-αρή αφαίμαξη στο εισόδημα των εργαζομένων.

Στην επιτροπή ο κ. Υπουργός, αλλά και οι άλλοι αρμό
διοι, στις συναντήσεις που κάνουν οι συνδικαλιστές με τους 
Υπο-ργονς του: λένε: Μη διαμαρτύρεστε, γιατί ο Λαός μας 
έδι,ιίε π; 45%. άμα εγκρένε: την πολιτική μας».

Λεν όα  πούμε τώρα κάτω από ποιές συνΤήκες και πως το 
ΙΤΑΣΌ Κ  πήρε το -46%. Ό μ ω ς  έταξε «καλύτερες μέρες», 
τις εποτες σήμερα ά δ ετε : και αντί για καλύτερες μέρες δί
νει χε ρότερες στους εργαζόμενους. Βέβαια οι εργαζόμενοι 
δεν «π1.«δέχονται αυτά τα μέτρα. Είναι γνωστό ότι παλεύουν 
και αγωνίζονται, αποτέλεσμα αυτής της πάλης των εργαζο
μένων είναι ότι ενώ ολόκληρο το 1985 είχαμε 40.174.069 
ώρες χαμένες από τις στάσεις, μόνο το τελευταίο τρίμηνο 
τ υ 1685 ο. στάσεις αυτές ήταν 20.213.006, που σημαίνει 
οτ: δεν περνάνε στους εργαζόμενους αυτά που σεις προσπα
θείτε να τους πείσετε, ότι τα μέτρια αυτά είναι για το κα
λό τους. Γιατί ξέρουν ότι όσο αδειάζει η τσέπη η δική τους 
α^τίΤετα γεμίζει το πορτοφόλι και το χρηματοκιβώτειο του 
ε:γοδότη τους.

' Ετσι λοιπόν οι εργαζόμενο: παλεύουν ενωμένοι στους τό
πους δουλειάς, για να αντιμετωπίσουν αυτήν την επίΤεση που 
δέχονται από Κυβέρνηση και εργοδοσία. Και δεν περνάνε τα 
σιασ αστικά κηρύγματα της Κυβέρνησης που προσπαΤε: να 
χωρίσει τους εργάτες σε πράσινους, κόκκι νους και μπλε γιατί 
το στομάχι των εργαζομένων, έχει τις ίδιες ανάγκες, γιατί 
τ. αοεοάα η ακρίβεια και η λιτότητα κτυπάει όλους χωρίς 
καμιά διάκριση και επομένως δειν πρόκειται να περάσουν 
-■-■τα τα 2.-¡»σπαστικά κηρύγματα.

Η Κυβέρνηση έκανε λόγο για κινδύνους, για αποσταθερο
ποίηση, ¿καν: χρτση τα αναρχικά στοιχεία για να τρομοκρα
τήσει τους εργαζόμενους. Ό μ ω ς  ο.ι εργαζόμενοι δεν τρομο
κρατούνται. Έτσι, με την ενότητά τους και την- πάλη τους 
σε ορισμένα εργοστάσια και επιχειρήσεις, ήδη έχουν σπάσε: 
αυτ,, την εισοδηματική πολιτική, και μπορούμε να πούμε ότι 
οι εργάτες Τα μπορέσουν σε πολλές περιπτώσεις να ανατρέ
ψουν αυτή, την αντεργατική εισοδηματική πολιτική.

ζ'"-μη. η Κυοερνησηι έχε: περάσει στον αυταρχισμό, χρησιμο- 
..οΐιΐ αν-εργατικούς νόμους τον 3239 κλπ., την επιστράτευ- 
Ίτί ,·3'· -χουμε ενα πολύ σοβαρότερο- προχΤές οι εργαζόμενοι 
σε διάφορα νοσοκομεία έκαναν επίσχεση εργασίας για δεδου
λευμένα ημεοομισΤια, τελ κά παρ-αχέμφΤηκαν στην υποχρεω- 

; ; : '·τητ:α κάτι που δεν είχε τολμήσει να κάνει ούτε η 
' 2 • »̂χχοχιαατια και ο κ. Λάσκαρης που Τα καταργούσε την 

πάλη των τάξεων. Η εργοδοσία με βάση την Π ,Ν ,Π , κα- 
■ ^.ευγε: -στα δικαστήρια για να βγάλει τις απεογίες κατα- 

δ·-*·»; στην Β ΙΝ ΤΕ Ρ Υγραέρια —  < Σ ΙΕ Λ  
-Ττ Ε Λ Κ Α  κ.ά. - 1 , «·

, ^  * '*  · * »  πυσό η Κυβέρνηση προσπάΤεί να βάλει στο 
Χ-ρι ,ο συνδικαλιστικό κίνημα, προσπαΤεί να το κάνε·, Τερμέ 
χ^ροκροτητη αυτής της αντεργατικής, αντιλαϊκής πολιτι-

κής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τι έγινε στη TE STE  
με την ανατροπή της νόμιμης εκλεγμένης διοίκησης κάι στο 
σύλλογο της Εθνικής Τράπεζας, που τελικά άλλαξαν τα 
ψηφοδέλτια από την κάλπη για να αλλάξει το αποτέλεσμα υπέρ 
της κυβερνητικής παράταξης. Φυσικά ο: εργαζόμφοι δεν 
πρόκειται να τα ανεχθούν, ex αγρυπνούν και όπως είπα, >pU 
την πάλη τους Τα μπορέσουν ν α . αντιμετωπίσουν τον αυταρ- 
χισμό της Κυβέρνησης και να τον εξουδετερώσουν. Ακόμα 
πρέπει να τονίσω ότι πολλά κέντρα, διεΤνή, κινούνται για 
-.η διάσπαση του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι το γνωστό 
Φ Ρ ΙΝ Τ ΙΧ — Ε Μ Π Ε Ρ Τ  σήμερα, όπως ο Μπράουν παλιότε- 
τερα. κλπ. Ό μ ω ς  παρά τις προσπάθειες αυτών των διεθνών 
κέντρων δεν πρόκειται να διασπασΤεί το συνδικαλιστικό κινη- 
;ι.α. γιατί η εργατική τάξη  στην Ελλάδα έχει πλούσια πείρα, 
έχει περάσει από φωτιά και σίδερο και δε Τα αφήσει να πε
ρασουν αυτά τα αντεργατικά, διασπαστικά σχέδια της αντί
δρασης. ...

Τελειώνοντας, εκείνο που έχουμε να συστήσουμε, είναι η 
Κυβέρνηση να αποσύρει την. πράξη νομοθετικού περιεχομένου 
και να καθίσει να συζητήσει με Ό  συνδικαλιστικό κίνημα. 
Με την εκλεγμένη διοίκηση της Γ.Ε.Σ.Ε,Ε, Υπάρχουν ο: προ
τάσεις του £2ου συνεδρίου της Γ’Ε ΣΕ Ε  :·.·ου πρέπει να! τις .κάνε: 
αποδεκτές. Ο κ. Πρωθυπουργός όταν του πήγαν το ψήφισμα 
ο: εκπρόσωποι της ΓΕ ΣΒ Ε , χαρακτήρισε τα αιτήματα συνε
τά και λογικά, ενώ τώρα κάνει εντελώς τα αντίθετα.

Επομένως το πρόβλημα είναι να αποδεχθεί'αυτά τα 'α ιτή 
ματα του 22ου συνεδρίου της Γ Ε Σ Ε Ε  που αντιμετωπίζουν, Τα 
εΛεγα σε μεγάλο βαυμό την οικονομική κατάσταση τής Χ ώρας 
και σε μεγάλο βαΤμό τα προβλήματα των εργαζομένων. 1 ,

Π Ρ Ο Ε Α Ρ Ε Υ Ω Ν  ( Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ü κ. 
Σαχίνης έχει το λόγο,

Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Κ Ο Υ Β Ε Λ Α Σ. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τι ώ
ρα Τα πάμε;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Τουλά
χιστον μέχρι τις 1.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Κ Α Π ΙΙΟ Σ . Ποιος.διαγράφτηκε και 
Τα μιλήσει ο κ. Σαχίνης;

Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ ΙΟ Σ  Κ Ο Ρ Α Κ Α Σ . Κύριε Πρόεδρε, δεν αφή
νετε να μιλήσει και κάποιος δικός μας αύριο;

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Α Χ ΙΝ Η Σ . Κύριοι συνάδελφοι, όπως ή
δη ε,τισημανΤηκε αχό τους προηγούμενους ομιλητές του κόμ
ματος μας, το σύνολο των οικονομικών μέτρων που αποφάσισε 
και βάζει σε εφαρμογή η Κυβέρνηση με τις πράξεις νομοΤε- 
τι,.υυ περιεχομένου, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες .στις 
επιταγές των διεΤνών ιμπεριαλιστικών κέντρων, χτυπά απρο
κάλυπτα το. βιοτικό επίπεδο του Λαού; και βαΤαίνει την. εξάρ
τηση τ η ς .Χ ώ ρ α ς  μας.

Κ άτω  από το βάρος αυτής της αντικειμενικής ’πραγματι
κότητας και την εναντίωση του λαϊκού κινήματος, του· κινή 
ματυς της εργατικής τάξη ς, της αγροτιάς και των μικρου 
μεσαίων επιχειρήσεων, η Κυβέρνηση υποχρεώνεται να 'ανα
γνωρίσει ΐη σκληρότητα αυτών των αντιλαϊκών οικονομικών 
μέτρων, την αλήΤεια δηλαδή, ότι τα οικονομικά μέτρα χτυ
πούν τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Π αράλληλα όμως, προσπα
θεί να τα δικαιολογήσει, επικαλούμενο την κάμμένη γη που 
έχει γίνει πια σλόγκαν κα; την οικονομία με τα γιάλινα πόι- 
δια, που .όπως ισχυρίζεται, κληρονόμησε από τη ,Νέα Δημο
κρατία. Κα: είναι αναμφισβήτητα ότι κληρονόμησε πολλά απα 
τη Νέα Δημοκρατία. Το Τέμα όμως είναι ποια είναι η δική 
της πολιτική για το ξεπέρασμα αυτών ακριβώς των. εμπο
δίων, αυτής της κατάστασης που παρέλαβε από τη Νέα Δη
μοκρατία, η οποία εν πάση περ.ιχτώσει. στις, εκλογές, . του 
1981 τοποΤετήΤηκε από τον Ελληνικό Λαό στη Τέση που 
της άρμοζε.· . · ... .

ΙΙροσπαύε! η Κυβέρνηση να πείσει τον Ελληνικό Λαό πως 
τα αντιλαϊκά οικονομικά μέτρα, είναι αναγκαία, πως Τα οόη-



3802 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  ΒΟΥΑΗ Σ (CAC . Σ Α 3 ΙΑ)

γήσουν τελικά στη Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των 
εργαζομένων και της οικονομίας τον Τόπον μας γενικότερα. 
Ξέχασε όμως η Κυβέρνηση τις ανάλογες αποσβέσεις και τις 
ανάλογες αντιλήψεις πον εξέφραζε με την αποτίμηση της δρα
χμής το 1983. όπως και τις καλύτερες μέρες τον Ιούνη τον 
1985.

,Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ϊΝ Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ . Εννοούσε για τονς βιο- 
μήχανους, όχι για τονς εργαζόμενους!

Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Α Χ ΙΝ Η Σ . Ναι.
('■·. στόχοι και οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης για τη μείω

ση τον πληθωρισμού και τη βελτίωση της κατάστασης σε κσί- 
■—*»·.·,- r?’Y~ts -η-, εθνικό: οικονομίας, το 1985 αποδείχθη
καν εξωπραγματικοί. Ο πληθωρισμός, όπως είναι γνωστό, κι
νήθηκε πάνω από το 25%. Ot επενδύσεις πέφτουν, η οτνεργία 
τ ■'.:'*■·>' και —ιτό πον ν-νει είναι σκλησή πραγματικότητα, 
δηλαδή. η ακρίβεια, η λιτότητα και ο κυβερνητικός αυταρχι- 
'Τ’·ότ Οι τ>y~··].■'-ν :  2ασινών ποοϊόντων ν ■>· νπηαεσιών. δια
δέχονται η μία την άλλη, όπως και οι αυξήσεις βασικών ει
δών λαϊκές κατανάλωσης, πον εξανεμίζουν τους παγωμένους 
με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και της παραπέρα 
κουτσουρεμένης Α Τ Α , τους μισθούς, τα μεροκάματα και τις 
συντάξεις των εργαζομένων.

Η  ανεργία, όπως είναι γνωστό, παίρνει σοβαρές διαστάσεις, 
παρά την προσπάθεια της Κυβέρνησης να συγκαλύψει αυτή την 
πραγματικότητα.

Ο: αγώνες των εργαζομένων που φουντώνουν, σαν αποτέλε
σμα αυτής της αντεργατικης πολίτικης, με αίτημα την ανά
κληση των οικονομικών μέτρων, αντιμετωπίζονται με την ποι- 
νικοποίηση των απεργ'ών. την εοαομονη του καταδικασμένου 
στη συνείδηση της εργατικές τάξη ς Νόμου 3239. ακόμα και 
με την αστυνομικέ βία, αν πάρουμε υπόιΐη μας τις περιπτώσεις 
στον Α Η Σ  του Φιλώτα και στην Η Β Η  της Θεσσαλονίκης.

Θα πρέπει ακόμη να θυμίσουμε, αν θέλουμε, κύριοι συνά
δελφοι, να δώσουμε μία εικόνα του πώς η εργατική τάξη υπο
δέχθηκε αυτά τα αντιλαϊκά, αντεργατικά οικονομικά αέτοα. 
ότι από τα 84 εογατικά κέντρα της Χ ώρας μας. τα 57 έγουν 
καταδικάσει αυτά τα οικονομικά μέτοα και ζτ,τούν την ανά- 
κλησέ τους. Μέσα σ* αυτά και τα τοία (3 ) μεγαλύτερα Ε Κ . 
-η ς Χ ώ ρας μας της Αθήνας της Θεσ/νίκης και του Π ει-
-,ν·~ ~ν, -ν ------ ω -r'vv τ "  π-ο'στότεσα εογατικά Σωματεία και
ανάλογο αριθμό συνδικαλισμένων εργατών.

Από τις 74 εργατικές Ομοσπονδίες, περισσότερες από 39 
Λ,-· „ ·» Τ--0.·· ρΤει αυτά τα όικτνομικά μέτρα και ζητούν την 
ανάκλησή τους.

~***4-πηναν ανόυ.55 μ υποσνέσεις της Κυβέονητης. για την 
κατάργηση ή την ριζική αναμόρφωση αντε,ργατικών νόμων, ό
πως ο 3239 και άλλοι. Έ τσι, μια σειρά απεργιακών αγώνων 
των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκαν μετά τις ποάξεης 
νομοθετικού περιεχομένου για ττν υπογραφή συλλογικών συμ
βάσεων, όπως αυτή της 6900 T E A R , χαρακτηρίστηκαν από 
τα δικαστήρια σαν παράνομες και καταχοηστικές, και άλλες, 
όπως η περ 'πτώση των ιπταμένων της Ολυμπιακής Αεροπο
ρίας, παραπέμφθηκαν στη διαιτησία.

Δεν είναι ακόμα άγνωστο, ότι σε εξέλ ιξη  βρίσκεται η αντι-
, ••ν/'αττ/έ y y  Τ'Τ'συνδικα^'στικ.έ ρ-'νείοηση ν α  την άλωση 

της αιρετής διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας, του Ερ
γατικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης και άλλων συνδικαλιστι-
• ’■·> ........ ' —»·.■>«. π;.ονε'|μ'ν·Γμ να ν ν .  κντ στάση της
εργατικής τάξή ς και να διευκολυνθεί παραπέρα τόσο το πέ
ρασμα των αντιλαϊκών μέτρων, καθώς και η γενικότερη πο-

— ' . . .  1..-. 5-'svr,-r,. -~ου χ>νείταϊ στον κατεύθυνση του Δι
εθνούς Νομισματικού Ταμείου και της EQK.

νότιοι ■π^ά'ΐ'-λ-ΊΌ·.. να Τ'ΐν*ν'τ?·» επνγγι,αίνοντας 
τέτοιες αρνητικές επιπτώσεις των οικονομικών μέτρων, αίλλά 

'-' οτ: ' Λ.λ.λ'.'— - --»rov ειπωθε’ πάοα πολ-
) ά από τους προηγούμενους συναδέλφους.

Ωστόσο, επειδή πολύ συχνά ακούγεται στην Αίθουσα αυτή 
η αντίληψη της Κυβέρνησης ότι το ^όμμα μας και το εργα
τικό συνδικαλιστικό κίνημα περιορίζονται μόνο σε μια στεί
ρα κριτική, ότι μας λείπουν τάχα οι θέσεις και οι προτάσεις 
για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης, θέλω πολύ επι
γραμματικά να θυμίσω μερικές από τις προτάσεις των ερ
γαζομένων.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν, ότι η Κυβέρνηση με την πο
λιτική της προσπαθεί να φορτώσει τα βάρη, της παγκόσμιας 
καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων.

Ό τ ι  τα οικονομικά και άλλα μέτρα της Κυβέρνησης δεν 
οδηγούν στα αποτελέσματα που ισχυρίζεται. Η οικονομική κρί
ση είναι κρίση του συστήματος. Η  πολιτική αυτή δεν οδηγεί 
σ ’ ένα άλλο δρόμ,ο. στο δοόμο της πραγματικής αλλαγής 
του ισχυρίζεται η Κυβέρνηση.

Οι εργαζόμενο! αγωνίζονται ενάντια σ’ αυτή την οικονομι
κή πολιτική και συγκεκριμένα αγωνίζονται για γνότια Α ΤΑ . 
χωρίς ετεροχρονισμούς και νομοθετικά κατοχυρωμένη.

Αγωνίζονται για φορολογικές ελαφρύνσεις με αναπροσαρ- 
- Λ ν - ,  τοτ) Γ Ό 'ΐ '.Υ ' ϊν ι· / '/ ' τ · — *γ 1 ατοζ . γ ι α  —ο δ ιτ ΐ '/ ο σ Η - 'σ γ  ζ τ ς 
έμμεσης και άμεσης φορολογίας προς όφελος των εργαζομέ
νων

Αγωνίζονται για μέτρα που οδηγούν στη διεύθυνση και στην 
εδραίωση του δημόσιου τομέα σαν βασικού μοχλού στην ανά·

ταρ ''•"■ΌΊ.ίας. για ουσιαστική συμμετοχή, των εργα
ζομένων σ’ αυτόν.

Αγωνίζονται ακόμα για μέτρα δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, για μείωση της ανεργίας.

Για το κτύπημα της φοροδιαφυγής από το μεγάλο κεφά- 
λα·,ο. α -ό  τα πένα και τα ντόπια μονοπώλια.

Θα μπορούσα να συνεχίσω, κύριοι συνάδελφοι, αλλά περιο
ρίζομαι σ’ αυτά που είναι νομίζω λίγα, αλλά ωστόσο αρκετά 
για γ ι ' αννί'/Ό'"·γ των κυβερνητικών ιτόοισμων.

Ανάλογες, βέβαια, α:νητ*'·'ές επιπτώσεις από τα ο'ΐκονοοι- 
κά μέτρα υπάρχουν και σε βάρος της αγροτιάς και σε βάρος 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Ά λ λ ω σ τε  δεν είναι άγνω
στο πως υποδέχθηκαν τα οικονομικά μέτοα ττ·: Κυβέρνησης 
και οι αγρότες. Και είναι γνωστό ότι από τις 45 ομοσπονδίες 
αγροτικών συνεταιρισμών που είναι μέλη της ΓΣΑΣΙΕ1. οι 25 
έχουν καταδικάσει τα οικονομικά μέτρα και έχουν ζητήσει την 
ανάκλησή τους, δίχως αυτό να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες 
απ’ αυτές τις ομοσπονδίες, που δεν έχουν πάρει τέτοια θέση, 
δεν αγωνίζονται ενάντ'α στις συνέπειες αυτών των αντεργα- 
τΐκών οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης.

Το κόμμα μας, όπως ήδη έχουν τοποθετηθεί κα» οι προη
γούμενο’ συνάδελφοι, στάθηκε και θα  σταθεί κοντά στον α
γώνα και στην πάλη των εργαζομένων για την ανάκληση αυ
τής της οικονομικής πολιτικής, αυτών των αντεργατικών οι
κονομικών μέτρων, στην πάλη τους για τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για μια άλλη πολιτική, προς όφελος πων εογα- 
ζοαένων και σε βάρος των μονοπωλίων, την κρίση’ δσιλαδη. να 
πληρώσουν τα μονοπώλια και όχι οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ.

'Π αναγιώ τη ς Σαλαμαλίκης). Ο κ.
Έ βερτ έχει το λόγο.

Απών, διαγράφεται.
Ο κ. Κοόβελας έχει το λόγο.

Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Κ Ο Τ Β Ε Λ Α Σ . Κύριε Πρόεδρε, τέτοια ώρα; 
Να το αφήσουμε για αύριο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ελάτε, 
κύριε Κούδελα.

Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Κ Ο Τ Β Ε Λ Α Σ . Αφήστε το για αύριο, κύριε 
Πρόεδρε. Τι νόημα έχει τέτοια ώρα, ίσα - ίσα για ναΆιαγρά- 
φονται οι ομιλητές;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Ελάτε, 
σας παρακαλώ. ; ;
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Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Κ Ο Τ Β Ε Λ Α Σ , Κύριε Τπουργέ, εσείς που εί
στε και πανεπιστημιακός και ασχολείσθε με την έρευνα γενι
κότερα, θυμάστε καμία άλλη ελληνική Κυβέρνηση που να 
πάγωσε τις αποδοχές των εργαζομένων μέσα σε 3 χρόνια % 
φορές; Και μάλιστα με τόσο αυστηρές συνέπειες, απειλώντας 
με τόσο βαρείς κυρώσεις τους παραβάτες αυτής της πολιτι
κής τη ς;

Προηγουμένως, ο συνάδελφος κ. Μαυροδόγλου νομίζω, ανα
φέρθηκε ειρωνικά κάπως στον κ. Λάσκαρη, ότι φιλοδόξησε 
να καταργήσει την πάλη των τάξεω ν! Κομίζω, ότι υπάρχουν 
δύο περιπτώσεις που η πάλη των τάξεων διακόπτεται. Εκεί 
όπου καταφέρνουν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες να τα 
βρουν και να είναι οι αποδοχές ικανοποιητικές — για όσο διά
στημα το καταφέρνουν—  και εκεί που είναι τόσο αυταρχικό 
το σύστημα, ώστε δεν επιτρέπει σε κανένα να κουνηθεί.

Φαντάζομαι, ότι ο κ. Λάτκαρης φιλοδόξησε επιτυχώς ν’ 
ασκήσει μια τέτοια φιλεργατική πολιτική, ώστε να μειώσει 
την ένταση ανάμεσα στις σχέσεις εργαζομένων και εργοδο
τών. Η Κυβέρνηση του H A iU E ., τι φιλόδοξε, να κάνει; χΝα 
επιβάλει τη σιγή, να επιβάλει τη νέκρα και αυτό κάνει με 
το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας. Το κάνει δε εν ονό- 
ματι του κύρους της, εν ονόματι της εντολής που πήρε δήθεν 
απ’ τον ελληνικό Λαό. Και σηκώθηκε προχθές ένας απ’ τους 
κυρίους ιπυχργους, στρεφόμενος κατα της ΪΜεας Δημοκρα
τίας ειρωνευτικά κα: είπε: ποιοι είστε εσείς που δ.,αμαρτύ- 
ρεσθε και δεν σέβεστε την πλειοψηφία του ελληνικού Λαού, 
την οποία εκφράζουμε εμείς η Κυβέρνηση;

Εμείς που διαμαρτυρόμαστε και σας κάνουμε κριτική, εί
μαστε αυτοί που έχουν το καθήκον και το δικαίωμα απ' το 
Σύνταγμα και εντολή από τον ελληνικό Λαό να σας ελέγχουν. 
Σεις δεν είστε εκείνοι που δικαιούστε ν’ επικαλείσθε την 
πλειοψηφία, γιατί την πλειοψηφία — και αυτή τη δεύτερη φο
ρά—  την πήρατε παραπλανώντας τον ελληνικό Λαό. Και 
σας προκαλώ. Εάν βγαίνατε στο προεκλογικέ σας πρόγραμμα 
και λέγατε ότι αυτό και εκείνο έχουμε σκοπό να κάνουμε για 
τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, για την εθνική 
ανεξαρτησία, για την αυτοδύναμη ανάπτυξη (που μας είπε ο 
εισηγητής σα ς), όλους αυτούς τους «ευγενείς» σκοπούς, ότι 
θα  παγώσουμε τις αποδοχές, ότι θ α  βάλουμε έκτακτες εισφο- 
ρ-ς, υτ νχ  -,χΛ,,αϊ /,χ.,υχργ.ες φοροΛνρΐ-ς και Ολα αυτα τα 
«ε-δνοσωτήρια)) με.α τα οποία χρησιμοποιείτε σήμερα, θα  ε- 
τ.αιρνατε το 46 ; Μήπως ταχα ->α μας πείτε ακόμη μια φορά 
ότι δεν ξέρατε ότι θ α  χρειασθεί να φθάσετε εδώ ; Εάν όμως 
δεν ξέρατε ότι θα  γίνει μετά από 3 μήνες και ότι θ ’ αναγκα- 
σθειτε να πάρετε αυτά τα μέτρα, τότε πώς μπορεί να σας εμπι- 
σευθεί ο ελληνικός Λ αός ; Π ώ ς θα  σας εμπιστεύονταν, αν 
αποκαλύπτετο αυτή η άγνοια σας να κυβερνήσετε για 4 χρό
νια ή να φτιάξετε και δετή προγράμματα; Επαίρεσθε κάθε 
φορά και έχετε σημαία σας το δετές πρόγραμμα. Βρισκόμα
στε στην τάδε φάση του δετούς και ύστερα στην άλλη φάση 
του δετούς. Για ποιά φάση; «Κολοκύθια τούμπανα». Ο κ. 
Αρσένης μας διαβεβαίωνε τον Ιούλιο μήνα ότι το άνοιγμα στις 
συναλλαγές με το εξωτερικό, το ισοζύγιο των εξωτερικών 
πληρωμών δε θα  ξεπεράσει το 1,6 δ .ς δολλάρια.

Φθασαμε όμως στο 3,3, Τώρα πάλι έρχετα; η Κυβέρνηση

Μπορεί κανένας να βασισθεί πλέον σ’ όσα υπόσχεσθε ή σ’ όσα
"ρυβΑεπετ»; Ο κ. Π  ρωθυπουργος εβαλ. x σποχο οτα^ ες,αγ- 
7ί!Λ8 μέτρα λ τόιητας. ü ;  s , /.ατανοΛωνουμε περ σ- 
σο τ̂ερο από οσα παράγουμε και επειδή - σχέσεις μας με σο 
ϊς? τ ',5 '' 9 τ· φ;ρ τ ς π\η ω ;έ ς  σκόντα σε επικίνδυ
νο σταοισ, γι’ αυτό πρέπει να σφίξουμε - τα ζωνάιια και 
μ=· ? σας ; αβε.α ώνουμε ότ μ :τ από ιήνες θα  ξαναφε- 

το 'i'.)·· :· :κεί -rvj ήτα* -ο ’8 1 * είναι η φλοδο-
- ια ττς Κυβεσνή-εως. Ατού ' νότα χιόνι · α
‘ τΐζ ^οωσουυε αλλα δυο "'ίόν·» -  - -ας ν α να βέρε’

'•»στάση εκ?ί σου ήταν —λ 1 0Q1 ν - ...
®τα το σηαεο’νό νομοθέτησα γ α τα ν ' — τα οποία πήρατε.

ροετοιμάζσυμε λέει και φροντίζ'υυ.ε · έλλτν. Κα -ο ά

είναι τα συγκεκριμένα αναπτυξιακά μέτρα με τα οποία συνδέο- 
ντα. τα μέτρα λιτότητας, κύριε Ιπουργέ, Ό ταν πρωτοεξ- 
αγγέλθηκαν τα σημερινά μέτρα είχε πει η Κυβέρνηση ότι τις 
λεπτομέρειες τις κρατάει για λίγο αργότερα, ώστε παρα/./,η- 
/.ω ς να ,χε/.ετησέι και τα αναπτυξιακά μέτρα και να εξαγ 
γείλει και τα δύο μαζί. Δεν είδαμε όμως να εξαγγέλονται τέ
τοια μέτρα. Το μόνο για το οποίο μας βεβαιώνετε είναι ότι η 
πορεία σας προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό θα  είναι ατα- 
λάντευτη. Αυτό είναι το αναπτυξιακό μέτρο· καί το όραμα 
για το οποίο καλείται ο έλληνας εργαζόμενος να προσφέρει 
θυσίες;

'Ακόυσα προχθές στη Θεσσαλονίκη τον Τπουργό Γεωργίας 
που κήρυξε την έναρξη της εκθέσεως αγροτικών μηχανημά
των κ.λ.π. να κάνει μια παρουσίαση της καταστάσεως της 
ελ/,ηνικης γεωργίας μετά τον πόλεμό μέχρι τώρα. ΙΕιπε ότι 
πετύχαμε σημαντικούς στόχους. Ο ένας ήταν η εκβιομηχάνιση. 
Στον πόλεμο είχαμε μερικές χιλιάδες ελκυστήρες περίπου 
ΜΑή υερι,ύαλων.οτικες μηχανές κα: ελάχιστες άλλες καλ
λιεργητικές. Τ ώρα  συνέχισε ο Τπουργός έχουμε περίπου 396. 
009  ελκυστήρες 10.000 θε,ριζοαλωνιστικες μηχανές, δαμβα- 
κοσυλλεκτικές, ψυγεία, μεταποιητικές εγκαταστάσεις γενικό
τερα των γεωργικών προίοντων, εχουμε και χώρους απουηκεύ- 
σβως. Επομένως ο στόχος, λέει, της εκβιομηχάν ισης επιτεύ
χθηκε. Δεύτερη φάσηι την οποία περάσαμε και η οποία επίσης 
ετελειωσε ήταν ο περιορισμός του αγροτικού πληθυσμού στο 
κατάλληλο ποσοστό. Και αυτή η φάση, λέει, πέρασε και τε
λείωσε. Η τρίτη φάση την οποία είπε ο κ. Τπουργος ότι πραγ
ματοποιήθηκε ήταν η αξιοποίηση όλων των καλλιεργίσιμων 
γαινώ. Αποδόδηκαν λέει στους καλλ εργητές οι γαίες και έ
γιναν όλα τα παραγωγικά έργα. Τίποτα λοιπόν απ’ αυτά δεν 
μπορεί να είναι πλέον στόχος της γεωργίας κατέληξε. Εκείνο 
το οποίο μένει είναι η τελευταία φάση δηλαδή η οργάνωση 
των γεωργών και αυτός εναι ο στόχος της Κυβερνήσεως. Και 
μας ανέπτυξε από εκεί και πέρα πως βλέπει την οργάνωση 
μέσα από τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, τους δικούς σας, 
κύριε Γπουργέ. Τ ώρα  εγώ θ α  σας ρωτήσω αφού αυτά όλα ή
ταν οι προσπάθειες που ανέπτυξαν την ελληνική γεωργία, 
εάν ήταν οι στόχοι που κατακτήθηκαν ο ένας μετά τον άλλον 
τα τελευταία αυτά 35 χρόνια, ποιες Κυβερνήσεις κυβερνούσαν 
αυτόν τον τόπο, όταν έγ.ναν αυτές οι κατακτήσεις;

Τπέρ χοίων ήταν οι κατακτήσεις; Ποιοι απήλαυσα·’ τα 
αγαθά αυτής της προόδου; Η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ , ει
δικότερα, σε τι συνέβαλε σ’ αυτές τις κατακτήσεις; Σε τί
ποτε απολύτως. Στην περίοδο αυτή, στην οποία αναφέρθηκε 
ο κ. Τπουργός Γεωργίας, ήταν όλες κυβερνήσεις της Νέας 
Δημοκρατίας και του Κέντρου με το οποίο εσείς δεν έχετε 
καμμία συγγένεια. Κ αι σεις τώρα μετά από 4 χρόνια δοκι
μών και ταλαντεύσεων το όραμα που έχετε είναι ο σοσιαλι
στικός μετασχηματισμός μέσα από τους συνεταιρισμούς!

Σε ποιόν τομέα όμως, έχετε, κύριε Τπουργέ, αναπτυξια
κή πολιτική; Την μεταποίηση -η  διαλύσατε. Η μόνη σας ελ
πίδα είναι, μη τυχόν και με την αγορά του αιώνος φ τάξετε  
και τίποτε συμφωνίες παράλληλες, να έλθουν να εγκατα
σταθούν εδώ οι Αμερικανοί, για να αναπτύξουν τίποτε βιο
μηχανίες. Γιατί, αν ήταν στόχος σας η ανάπτυξη η αυ-.ο:-- 
ναμη, όπως τόσο καιρό παινευεσθε, θα  έπρεπε να την ε'χα- 
τε προοθήσει και δε θα  ζητούσατε η αγορά αυτή να συνοδεύ
εται με τέτοιου είδους συμφωνίες. Δεν θ α  επιδιώκατε να έλ
θουν εδώ να σας χειραγωγήσουν οι Αμερικανοί. Θα προτι
μούσατε την άλλη λύση που ε'νχ' π ο συυ,τέοιυσα να πά
ρετε δηλαδή την έκπτωση του 20%, τα 700.090.000 δο/ ά
ρια, που μπορείτε να πάρετε, ω ς  έκπτωση, αν απο·δεσμ$ι.·θε·:- 
τε από τις παράλληλες συμφωνίες.

Τίποτε, όμως, δεν είσθε ικανοί να κάνετε! Τίποτε απο
λύτως, εκτός από τέτοιου ε :δους νομοθετηματα. εκτ'ο  από 
το άσθρο 4, εκτός από διορισμούς στη ΓΣΕ Ε  με δοτ-ύς συν
δικαλιστές. για να καλύψουν την πολιτική σας, αυτή την πο
λιτική λιτότητος, την αντιεργατική πολιτική.

Σας ευχαρ’στώ.
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3804 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Β Ο Υ Λ Η Σ  ( Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α )

■ (Χειροκροτήματα από- την Πτέρυγα της Ν έας Δημοκρα
τίας).

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Δ Η Μ Α Σ . Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η ώρα 
είναι τέτοια, ώστε να δ χαιολογεί τη διακοπή της συνεδριά- 
σεως. Είναι 01 .00 ' η ώρα και είπατε ότι την ώρα αυτή #α 
διακόψουμε για απόψε, ϋότω ς ή άλλως είναι τρεις συνε
δριάσεις για τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Βλέπουμε κα: τον 
κ. Υπουργό .ο οποίος είναι καταπονημένος.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). 11 ρό-
εση του Προεδρείου είναι να προχωρήσει Χίγο η συζήτηση, 
ιατί είναι πολλοί συνάδελφοι γραμμένοι και πρέπει να υπάρ- 
ει άνεση για  τους κυρίους συναδέλφους, .για .να  μιλήσουν.

Τι λέει και η Κυβέρνηση;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υ π. Ε ν ικ ή ς  Οικονο
μίας)'. Θα έλεγα να διακόψουμε, κόριε Πρόεδρε.

IIΡ Ο Β Δ Ρ Β Υ Ω Ν  (Π αναγιώτης Σαλαμαλίκης). Προ 
της καθολικής αξιώσεως, το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο 
να υποκυψει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεμηθεί -τα πρακτικά της 
συνεδριάσεως τη ς·28η ς Ιανουάριου 1986.

Ερωτάται το Σώμα, αν επικυρόόντα:';

Π Ο Λ Λ Ο Ι Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ. Μάλιστα, μάλιστα.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Σαλαμαλίκης). Συνε
πώς, τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 28ης Ιανουάριου 
1980 επεκυρώθησαν. Ερωτάται το Σώμα δέχεται να λύσου
με τη συνεδρίαση;

Π Ο Λ Λ Ο Ι Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ε Σ . Μάλιστα, μάλιστα.

Με τη συναίνεση του Σώματος κα: ώρα 01.00 ,. λύεται 
η συνεδρίαση για σήμερα Τρίτη 4 Φεβρουάριου 1986 και ώρα 
18.30 ' με αντικείμενο Ημερήσιας Δ ιατάξεω ς αναφορές και 
ερωτήσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επειρώτήσεις' α)' αρμοδιό
τητας Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και β) αρμο
διότητας Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο
γίας.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Π


