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Ĵ R» ff"^ ^ B P ^ ^ Β i»^Br BS m m ^ W i 

της ελληνικής 
οικονομίας και 

κοινωνίας 
σε αριθμούς 

Τα πλήρη κείμενα των ομιλιών των υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙ Α, Οικονομικών κ. 
ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ και Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας κ. MIX. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και των 
δηλώσεων του πρώην υπουργού Οικονομικών και σήμερα 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 
ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΕΒΕΡΤ και του πρώην υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας κ. ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 

Ο ΠΩΣ είχαμε υποσχεθεί, δημοσιεύουμε σήμε
ρα μετά από επίμονο αίτημα αναγνωστών 

μας, σε ειδικό ένθετο δεκαεξασέλιδο τα πλήρη 
κείμενα των ομιλιών του υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας κ. Γιώργου Σουφλιά, του υπουργού Οικονομι
κών κ. Αντώνη Σαμαρά και του υπουργού Βιομηχα
νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Μιχ. Παπακων-
οταντίνου στη Βουλή, κατά συζήτηση που πραγμα
τοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου για την κατάσταση 
της ελληνικής οικονομίας. 

Πρόκειται για τρία εντυπωσιακά σε καταγγελίες 
και αποκαλύψεις κείμενα, τα οποία, πέρα από τη 
διαπίστωση ότι επανυψώνουν το επίπεδο του 
ελληνικού Κοινοβουλίου, παρουσιάζουν όλη σχεδόν 
την αλήθεια στον ελληνικό λαό για την τραγική 
ηθική χρεοκοπία της ελληνικής κοινωνίας και την 

πλήρη κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, την 
οποία υπέθαλπαν μέχρι τώρα η αναξιοπιστία των 
διαβεβαιώσεων και οι σκοπιμότητες της ωραιο-
ποίησης τραγικά ολέθριων καταστάσεων, συντη
ρούσαν μεγαλόστομες διακηρύξεις και οι πάσης 
φύσεως δομικές ασυναρτησίες. 

Τα κείμενα αυτά αποτελούν μέρος της «απογρα
φής», την οποία πραγματοποίησαν με επιμέλεια 
και επιμονή οι τρεις παραπάνω οικονομικοί 
υπουργοί και αφορούν τα αποτελέσματα ελέγχων, 
που διενήργησαν, με μεγάλη δυσκολία και προβλή
ματα, σε μερικούς μόνο χώρους εποπτείας τους, 
για τους οποίους ο «Οικονομικός» έγραψε ήδη στο 
προηγούμενο τεύχος. Σημειώνεται ότι οι ομιλίες 
των κ. κ. Παπακωνσταντίνου και Αντ. Σαμαρά 
δημοσιεύονται, λόγω των ουσιαστικών παρεμβά

σεων και απαντήσεων, όπως έχουν καταγράφει 
στα Πρακτικά της Βουλής, με ελάχιστες επεμβάσεις 
που έκαναν οι κ. υπουργοί για να προσαρμοσθεί ο 
προφορικός λόγος στον γραπτό. 

Επίσης, στις ίδιες σελίδες, δημοσιεύουμε και τα 
πλήρη κείμενα των σχετικών δηλώσεων, που έκα
ναν με την ευκαιρία της συζήτησης αυτής στη 
Βουλή, δύο πρώην οικονομικοί υπουργοί, δηλαδή ο 
πρώην υπουργός Οικονομικών (επί Νέας Δημοκρα
τίας) και σήμερα υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μιλτιάδης Έβερτ και ο 
πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας (επί ΠΑΣΟΚ) 
κ. Κώστας Σημίτης. 

Δ. Σ. 



ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

Η οικονομία μας έχει φθάσει στο απροχώρητο 

ΗΣΗΜΕΡΙΝΗ κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, είναι κυβέρνηση περιορι
σμένης χρονικής διάρκειας και έχει συγκεκριμένη αποστολή: την 

κάθαρση της πολιτικής και οικονομικής ζωής, τον εκδημοκρατισμό των 
θεσμών, τη διάφανη και συνετή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 

Κατά την παρουσίαση των προγραμματικών μας δηλώσεων είχαμε 
δεσμευτεί ότι: 

Πρώτον, θα προχωρήσουμε σε μια πλήρη απογραφή της οικονομικής 
καταστάσεως που κληρονομήσαμε, την οποία η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
φρόντιζε συστηματικά να εξωραΐζει για να εφησυχάζει τους πολίτες ή και να 
τους παραπλανά. 

Δεύτερον, ότι θα ενημερώσουμε υπεύθυνα και σε βάθος το λαό για τα 
μεγάλα ανοικτά προβλήματα της οικονομίας. 

Η σημερινή συζήτηση έρχεται, έτσι, να δώσει τα πρώτα στοιχεία της 
απογραφής, αλλά και να ενημερώσει υπεύθυνα το λαό για την πορεία της 
οικονομίας μας. Μια πορεία που επί οκτώ χρόνια δυναμίτιζε συνεχώς η 
έλλειψη κανόνων, ο λαϊκισμός, ο κομματικός κρατισμός, η αναξιοκρατία και 
η φιλοσοφία του βολέματος! 

Σπεύδω, εξαρχής, να δηλώσω ότι η οικονομία έχει φθάσει στο απροχώρη
το. Στα μη περαιτέρω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η πορεία. Και 
τώρα τι γίνεται; Είναι το εύλογο ερώτημα όλων. Πιστεύω πως ακόμη και 
τώρα η πορεία της οικονομίας είναι αναστρέψιμη. Αρκεί να δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες για την εφαρμογή μιας σωστής, υπεύθυν-
σης και ολοκληρωμένης πολιτικής. 

Η σημερινή βραχύβια κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για να προετοιμάσει 
κατάλληλα το έδαφος, ώστε η επόμενη κυβέρνηση, που θα αναδειχθεί από 
τις κάλπες τον Οκτώβριο, να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση το πρόγραμμα 
της. Και να ξαναδώσει στη χώρα τον χαμένο δυναμισμό της ενόψει της 
πορείας της Ευρώπης προς το '92. Δυναμισμός, που δεν είναι νοητός και 
εφικτός χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα, που συστηματικά έφθειρε το 
ΠΑΣΟΚ. 

Σ ΗΜΕΡΑ το πιο πιεστικό, το πιο ακανθώδες, θα 
έλεγα, πρόβλημα, είναι η χρηματοδότηση του 

τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος, που μας 
κληροδότησε το ΠΑΣΟΚ. 2,5 τρισ. δρχ. θα φθάσει 
το εφετινό ακαθάριστο έλλειμμα του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα οι καθαρές δανεια
κές ανάγκες του να φθάσουν σε 1,9 τρισ. δρχ., 
δηλαδή κοντά στο τρομακτικό ποσοστό 22% του 
Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ), που είναι 
6 με 7 φορές μεγαλύτερο από το μέσο ποσοστό στην 
ΕΟΚ. 

θ α πρέπει εδώ να θυμίσω ότι όταν πέρυσι 
κατατίθετο ο Προϋπολογισμός του '89, το καθαρό 
έλλειμμα προϋπολογίζονταν στο 16%. Από αρκετές 
πλευρές της τότε αντιπολίτευσης (σ.σ. αλλά ιδιαίτε
ρα του «Οικονομικού Ταχυδρόμου») είχε υποστηρι
χθεί το ανειλικρινές των αριθμών εκείνων. Κανείς 
όμως δεν φανταζόταν τέτοιες τρομακτικές αποκλί
σεις. Γιατί, είναι αλήθεια, πως οι αποκλίσεις αυτές 
εν μέρει μόνον δικαιολογούνται από τα μαγειρέμα
τα των αριθμών από την προηγούμενη κυβέρνηση. 
Πολλά πράγματα ανατράπηκαν καθοριστικά στο 
πρώτο εξάμηνο εφέτος, όταν το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε 
το καταστροφικό σλόγκαν «Τσοβόλα δώστα όλα», 
με ό,τι αυτό σήμαινε για τον τόπο. 

Στα 1.392 δισ. δρχ. προϋπολόγιζαν για το κράτος 
το ακαθάριστο έλλειμμα του το 1989. Τελικά θα 
φθάσει τα 1.900 δισ. δρχ. Υπέρβαση κατά 36%. 
Μεγάλες υπερβάσεις θα έχουμε και στο χώρο των 
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπου το 
έλλειμμα αναμένεται ότι θα πλησιάσει τα 600 δισ. 
δρχ. 'Ετσι έχουμε το ακαθάριστο έλλειμμα των 2,5 
τρισ. δρχ., θλιβερό ρεκόρ για όλες τις εποχές σ' 
αυτόν τον τόπο. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 21 Σεπτεμβρίου 1989 

Η πορεία της εθνικής 
οικονομίας είναι αναστρέψιμη, 

αρκεί να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες πολιτικές 

συνθήκες για την εφαρμογή 
μιας σωστής, υπεύθυνης και 
ολοκληρωμένης πολιτικής 

Τ Α ΑΙΤΙΑ για την σημερινή έκρηξη των ελλειμμάτων θα πρέπει ασφαλώς 
να αναζητηθούν στην πολιτική που ακολουθήθηκε την τελευταία 

οκταετία. Πραγματικά, όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ είχε υιοθετήσει μια 
έντονα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, στα πλαίσια των αντιλήψεων 
του για το κομματικό κράτος. Πολιτική που είχε τα ακόλουθα αποτελέσμα
τα. 

Πρώτον, αύξησε κατακόρυφα το ποσοστό των δημοσίων δαπανών στο 
ΑΕΠ από 38% το 1980 σε 50% το 1989. Το μεγάλωμα αυτό του δημοσίου μέσα 
σε εννέα μόνο χρόνια αποτελεί ακόμη μια αρνητική πρωτιά σε ευρωπαϊκό ή 
και παγκόσμιο επίπεδο. 

Δεύτερον, η ταχεία διόγκωση των δημοσίων δαπανών συνδυάστηκε με μια 
χειροτέρευση στη σύνθεση τους. Έτσι πέφτει συνεχώς η συμμετοχή των 
επενδύσεων και μεγαλώνει αντίθετα η συμμετοχή των καταναλωτικών 
δαπανών. Γεγονός που υποδηλώνει τον καταναλωτικό - αντιπαραγωγικό 
προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Τρίτο, το ποσοστό των φορολογικών εσόδων στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6 
εκατοστιαίες μονάδες περίπου στο διάστημα 1980-1988, αντανακλώντας την 
ολοένα και μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση της οικονομίας. Όμως η 
σχέση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά 
χειροτέρεψε. 

Τέταρτο, το ποσοστό του καθαρού ελλείμματος του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα διατηρήθηκε σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα όλα αυτά τα χρόνια. 
Ήταν 8,8% το 1980 και θα φθάσει στο 22% το 1989. 

Πέμπτον, η ανεξέλεγκτη αύξηση των ελλειμμάτων για πολλά χρόνια έχει 
διογκώσει επικίνδυνα το δημόσιο χρέος της χώρας από 47% επί του ΑΕΠ το 
1981 σε 105% περίπου το 1989, υποθηκεύοντας έτσι το μέλλον αυτού του 
τόπου. Σήμερα οι δαπάνες εξυπηρέτησης αυτού του χρέους ξεπερνούν το 
ένα πέμπτο του ΑΕΠ, όταν το 1980 ήταν κάτω από το ένα εικοστό. 

Τέλος, θα σημειώσω ότι ενώ οι πραγματικές ωριαίες αμοιβές των εργατών 
στη βιομηχανία αυξάνονταν κατά μέσο όρο με 5,4% την περίοδο 1975-81, το 
ποσοστό πέφτει στο 0,8% την περίοδο 1981-88. 

Αξίζει, να σημειωθεί ιδιαίτερα το φαινόμενο της 
ανατροφοδότησης που παρατηρείται πλέον στο 
δημόσιο τομέα. Φαινόμενο που οδηγεί σε ένα 
επικίνδυνο φαύλο κύκλο. Τα μεγάλα ελλείμματα 
αυξάνουν το δημόσιο χρέος. Το υψηλό χρέος 
αυξάνει τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του. Και 
αυτές, με τη σειρά τους, αυξάνουν πάλι τα ελλείμ
ματα κ.ο.κ. 

Σε αυτόν τον φαύλο κύκλο έχει δυστυχώς μπει η 
ελληνική οικονομία, με αποτέλεσμα το δημοσιονο
μικό να έχει γίνει και πρόβλημα διαρθρωτικό. 
Πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός ότι από τους 
φόρους που πληρώνει σήμερα το μισό πηγαίνει για 
πληρωμή του χρέους του κράτους. Και όσο αφή
νουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση υπάρχει ο 
κίνδυνος σε 3-4 χρόνια το 80% των φορολογικών 
εσόδων να πηγαίνει για τοκοχρεολυσια. Και να 
πρέπει να δανειζόμαστε για να πληρώσουμε ακόμη 
και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. 

Τα στοιχεία που ανέφερα καλύπτουν μόνο τον 
υπό εθνικολογιστική έννοια δημόσιο τομέα. Δηλαδή 
αφορούν το κράτος, την κοινωνική ασφάλιση και 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως το ΠΑΣΟΚ δεν 
περιορίστηκε σε αυτό το χώρο. θέλησε ακόμη, και 
σε μεγάλο βαθμό κατάφερε, να ποδηγετήσει ολό
κληρη την οικονομία της χώρας. 

"Ετσι, τα πλοκάμια ενός σπάταλου, διεφθαρμέ
νου και αδηφάγου κομματικού κράτους απλώθη
καν επικίνδυνα. Εκατοντάδες δισεκ. δρχ. χάθηκαν 
στα κάθε είδους σκάνδαλα, που άνθησαν με πρω
ταγωνιστές μέλη και φίλους της ΠΑΣΟΚικής νομεν
κλατούρας. Με εκατοντάδες δισ. επιχορήγησε ο 



κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος, τις σκοτει
νές δραστηριότητες τους. Μέσα σε συνθήκες παντελούς αδιαφάνειας, οι υπό 
κομματικό έλεγχο μονάδες, μετατράπηκαν σε φωλιές σήψης και διαφθοράς. 

Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς, ποτέ δεν προσπάθησε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι 
αποτελεί μέρος της κοινοτικής και της παγκόσμιας οικονομίας και άρα να 
προσαρμοστεί στις απαιτήσεις τους. Απεναντίας, το ΠΑΣΟΚ έπεισε το λαό 
ότι η διεθνής οικονομία θα κοπεί στα μέτρα μας. Και με το χυδαίο αυτό και 
απατηλό σύνθημα παρέλυσε τα ανακλαστικά του. Παράλυση που θα 
πληρωθεί ακριβά και για πολλά χρόνια. 

Και όλα αυτά συνέβαιναν, όταν τα ρεύματα των καιρών, σε Ανατολή και 
Δύση, κατεύθυναν τις οικονομίες προς ακόμη περισσότερη φιλελευθερο
ποίηση. Προς μεγαλύτερο άνοιγμα στις δημιουργικές δυνάμεις της αγοράς. 
Όταν η χώρα ανήκε οργανικά στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που 
επιτάχυνε τον βηματισμό της προς το 1992, προς την Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση. 

Στο διάστημα αυτό η Ελλάδα παλινδρομούσε μεταξύ τριτοκοσμικών 
πειραμάτων και καιροσκοπικών φιλοΕΟΚικών ανοιγμάτων. Χωρίς ξεκαθα
ρισμένες αντιλήψεις και χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική. Έτσι χάθηκε 
πολύτιμος χρόνος. 

Το 1960 το κατά κεφαλή εισόδημα της Ελλάδος ήταν το 39% του μέρου 
όρου της ΕΟΚ. Το 1970 ανέβηκε στο 52% και το 1980 στο 58,5%. Έτσι, 
σταδιακά, το όραμα της σύγκλισης γινόταν μέχρι τότε χειροπιαστή 
πραγματικότητα. Από το 1980 όμως και μετά, που η ελληνική οικονομία 
βυθίζεται στο στασιμοπληθωρισμό, τα πράγματα αναποδογυρίζουν. Σήμε
ρα το κατά κεφαλή εισόδημα της χώρας έχει ξανακατέβει στο 51 % του μέσου 
όρου της Κοινότητας. Στα επίπεδα επομένως του 70. Γυρίσαμε δηλαδή 20 
χρόνια πίσω. Κι αυτό σε μία περίοδο που εισέρεαν από την Κοινότητα 
σημαντικότατοι πόροι. Υπολογίζεται ότι στην περίοδο 1981 -1988 εισέρευσαν 
συνολικά από τα Ταμεία της Κοινότητας πάνω από 8 δισεκ. δολλάρια. 

* ** 

Θ Α ήθελα στο σημείο αυτό, να μνημονεύσω, ενδεικτικά, μερικά κρίσιμα 
μεγέθη, που δείχνουν καθαρά την οπισθοδρόμηση που συντελέστηκε 

στην οκταετία που πέρασε. Η συζήτηση πιστεύω ότι διευκολύνεται, με την 
παράλληλη αναφορά στις αντίστοιχες εξελίξεις στην ΕΟΚ. Ας δούμε λοιπόν 
κάποιους χαρακτηριστικούς αριθμούς. 

1. Στην περίοδο 1974-81, παρά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, το εισόδημα της 
Ελλάδος αυξανόταν ετησίως με ποσοστό 3% έναντι 1,9% της Κοινότητας. 
Άρα, χάνουμε συνεχώς έδαφος μετά το '81 στην Ευρώπη και γινόμαστε 
ολοένα και πιο φτωχοί. Σήμερα είμαστε ουραγοί, αφού μας ξεπέρασε ακόμη 
και η Πορτογαλία. 

2.0 δείκτης τιμών καταναλωτή αυξανόταν ετησίως κατά 17,1 % στην Ελλάδα 
έναντι 11,2% στην ΕΟΚ τα χρόνια 1974-81. Και αυτό επειδή ο αντίκτυπος των 
πετρελαϊκών κρίσεων ήταν μεγαλύτερος σε οικονομίες, όπως η δική μας. 
Στην περίοδο όμως 1981-88 που η διεθνής συγκυρία ήταν πλέον ευνοϊκή, η 
άνοδος των τιμών στην Ελλάδα γίνεται πολύ ταχύτερη. Φθάνει το 18,2%, 
έναντι 5,8% μόνο στην Κοινότητα. Με άλλα λόγια, ο συγκριτικός πληθωρι
σμός, που ενδιαφέρει για την ανταγωνιοτκότητα των ελληνικών προϊόντων 
είναι υπερτριπλάσιος στα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. 
3. Το ποσοστό των συνολικών επενδύσεων στο ΑΕΠ ήταν στα χρόνια 1974-81 
23% και κατέβηκε σε 18,9% την περίοδο 1981-88. Επιπρόσθετα, είχαμε και μια 
ποιοτική χειροτέρευση, που αντανακλάται στη μεγάλη πτώση των ιδιωτι
κών επενδύσεων και των επενδύσεων εξοπλισμού. Η ποσοτική και ποιοτική 
υποβάθμιση του υλικού κεφαλαίου της χώρας στο διάστημα αυτό επηρέασε 
αρνητικά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονομίας. Κι εδώ αξίζει να σημειωθεί κάτι που ξέρουμε όλοι. Κανένα 
μεγάλο έργο η επένδυση δεν έγινε παρά την εισροή σημαντικών κεφαλαίων 
από την ΕΟΚ και παρά την υπερχρέωση της χώρας. 

Το ΠΑΣΟΚ, παραπαίοντας μεταξύ θεωρίας και πράξης και εφαρμόζοντας 
τον χειρότερο δυνατό κρατικό κομματικό παρεμβατισμό οδήγησε την 
οικονομία στον κατήφορο. Τον κατήφορο αυτό διαπίστωσε έντρομη, 
κάποια στιγμή, η προηγούμενη κυβέρνηση, όταν αναγκάστηκε από τα 
πράγματα να εφαρμόσει το γνωστό πρόγραμμα λιτότητας στη διετία 
1986-87. Αφού, βέβαια, εξασφάλισε την εκλογική νίκη εξαπατώντας τον λαό 
για «καλύτερες μέρες». Τα αποτελέσματα όμως του προγράμματος αυτού 
ήταν συνολικώς πενιχρά, παρά τις σκληρές θυσίες που επιβλήθηκαν στους 
εργαζόμενους, η αγοραστική δύναμη των οποίων μειώθηκε κατά 14%. 

Η αποτυχία του προγράμματος αυτού θα μπορούσε να αποδοθεί 
ουσιαστικά σε δύο παράγοντες. 

Πρώτον, στο ότι το πρόγραμμα εστερείτο εντελώς «αναπτυξιακού» 
προσανατολισμού. 

Δεύτερον, υπήρξε πλήρης αδυναμία να χαλιναγωγηθούν τα δημοσιονομι

κά μεγέθη. Δηλαδή, τη λιτότητα που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέβαλε στους 
εργαζόμενους δεν την εφάρμοσε και στον εαυτό της, όπου, κυρίως, 
χρειαζόταν το νοικοκύρεμα. 

Ο κομματικός δογματισμός είχε διαλύσει τα πάντα. Και η κρατικοκομματι-
κή επέκταση είχε φθείρει και τις δομές και τις προοπτικές. 

Συνήθιζε η προηγούμενη κυβέρνηση να καυχάται ότι ο πληθωρισμός 
έπεφτε μετά το λεγόμενο σταθεροποιητικό πρόγραμμα. Όμως ο συγκριτι
κός πληθωρισμός, που αυτός έχει σημασία, δηλαδή η σχέση του εγχώριου 
πληθωρισμού προς εκείνον της ΕΟΚ, χειροτέρεψε. Ήταν 3,3 φορές 
μεγαλύτερος το 1985, προ της εφαρμογής δηλαδή του προγράμματος, και 
ανέβηκε σε 3,8 το 1988, πρώτο έτος μετά τη λήξη του προγράμματος. 

Κάποια πλασματική βελτίωση φάνηκε πάλι να σημειώνεται στον τομέα το 
ισοζυγίου πληρωμών. Όμως κι εδώ η μείωση του ελλείμματος οφειλόταν σε 
μεγάλο βαθμό στις αθρόες εισροές πόρων από την Κοινότητα, (γύρω στα 8 
δισ. δολλάρια), την ευνοϊκή εξέλιξη στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που 
από 36,5 δολλάρια το 1981 έπεσε σταδιακά το 1988 στα 16,5 δολλάρια το 
βαρέλι, αλλά και τα μειούμενα επιτόκια στο εξωτερικό. 

Ένας άλλος πάλι τομέας, στον οποίο η κυβέρνηση επικαλείτο τον 
τελευταίο καιρό επιτυχίες ήταν οι επενδύσεις. Τομέας εξαιρετικά κρίσιμος, 
αφού επηρεάζει καθοριστικά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικό
τητα της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή δύο μεγέθη - κλειδιά. 

Οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν πράγματι το 1988 κατά 10% περίπου. 
Όμως, παρέλειψε το ΠΑΣΟΚ να μας πει ότι το σημερινό ύψος των 
επενδύσεων βρίσκεται ακόμη, δυστυχώς, στα επίπεδα του 1976. Το σύνολο 
των επενδύσεων σε σταθερές τιμές ήταν 82,6 δισ. δρχ. το 1988. Το 1977 ήταν 86 
δισ. δρχ., δηλαδή παραπάνω. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκε ένα 
πολύ αρνητικό κλίμα για παραγωγικές επενδύσεις οδηγώντας σε γενικότερη 
τεχνολογική απαξίωση το υλικό κεφάλαιο της χώρας. 

Ας δούμε όμως τις έγινε στο άλλο σκέλος των επενδύσεων. Δηλαδή τις 
δημόσιες επενδύσεις. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν ένα 
συνονθύλευμα έργων, έργων βιτρίνας στην πλειοψηφία τους. Τα μεγάλα 
έργα που κατά κόρον προπαγανδίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ, είτε δεν έχουν 
ακόμη αρχίσει, είτε χρηματοδοτήθηκαν με κάποια ψίχουλα, θ α σας δώσω 
ένα παράδειγμα. Τα 85 σημαντικότερα έργα που προέβλεπε το 5ετές 
Πρόγραμμα 1983-87 έχουν χρηματοδοτηθεί με το 13% των προβλέψεων για 
τα έτη 1983-1987. Θα απαιτούνταν, με λίγα λόγια, οκτώ ολόκληρες 
πενταετίες για να απορροφηθούν όσα πρόβλεψε το δετές 1983-1987. 
Ενδεικτικά αναφέρω κάποια παραδείγματα. 

Ας ξεκινήσω από το μετρό. Για το μετρό της Αθήνας είχαν υποσχεθεί στην 
5ετία 1983-198712 δισ. δρχ. και δόθηκαν μόνο 200 εκατ. δρχ., δηλ. το 1,7% των 
προβλεφθέντων. 

Για τον εκσυγχρονισμό της εναέριας κυκλοφορίας είχε προϋπολογιστεί το 
ποσό των 5,6 δισ. δρχ. Δόθηκαν μόνο 250 εκατ. δρχ., δηλ. ποσοστό 4,4%. 

Για τον Αχελώο, που είχε επανειλημμένα αναφερθεί από τα μπαλκόνια, 
έναντι πιστώσεων 10 δισ. δρχ. δόθηκε μόνο 1,5 δισ. δρχ., όλα βέβαια τα 
παραπάνω σε σταθερές τιμές του 1982. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί και τούτο. Το ΠΑΣΟΚ ξόδεψε 290 εκατ. δρχ. από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να εκτυπώσει δήθεν ενημερωτικά 
φυλλάδια για έργα, ενώ επρόκειτο για ωμή κομματική προπαγάνδα που 
πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος. 

θέλετε όμως να σας δώσω ακόμη δύο - τρία ενδεικτικά παραδείγματα του 
«ύφους και του ήθους» της ΠΑΣΟΚικής εξουσίας; 

- 31.000 δωρεάν εισιτήρια χορηγεί η Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ) μόνο στο 
πρώτο εξάμηνο του 1989. Όταν η εταιρία βουλιάζει στα χρέη. 

- Το ΙΚΑ προσλαμβάνει λίγους μήνες πριν τις εκλογές 1.500 νέους 
υπαλλήλους, και ολόκληρο βέβαια το Δημόσιο περί τους 100.000. 

- Ο υπεύθυνος της ΠΡΟΜΕΤ εξαφανίζεται στο εξωτερικό μαζί με ένα 
σεβαστό ποσό από τα ταμεία της εταιρείας και αναζητείται ακόμη. 

Μέσα στο βαρύ αυτό κλίμα πορεύτηκε μέχρι και τον περασμένο Ιούνιο η 
οικονομία. Μέχρι και την τελευταία ημέρα, που η προηγούμενη κυβέρνηση 
βρισκόταν στο πηδάλιο, διαβεβαίωνε ψευδέστατα το λαό ότι όλα πάνε καλά. 
Η αλήθεια βεβαίως ήταν εντελώς διαφορετική. Όμως για το ΠΑΣΟΚ προείχε 
να εξαργυρώσει σε ψήφους την καταστροφική λαϊκίστικη πολιτική του 
«Τσοβόλα δώστα όλα». Και όμως: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τολμά να κάνει λόγο 
για καλό επενδυτικό κλίμα, το οποίο δήθεν κινδυνεύει από τη σημερινή 
συγκυβέρνηση. Ο λαός όμως βλέπει ποια είναι η αλήθεια. 

* 
** 

Ο ΤΑΝ ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, η διοίκηση της Τράπεζας της 
Ελλάδος της υπέβαλε μια έκθεση, στην οποία καταγράφονταν οι 
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τελευταίες εξελίξεις με πολύ μελανά χρώματα. Βέβαια, η σημερινή βραχύβια 
κυβέρνηση δεν σκοπεύει να διακηρύξει ότι διαθέτει μαγικούς τρόπους για 
την αντιμετώπιση του οικονομκού χάους. Δημιουργεί, όμως και σφυρηλατεί 
τις αναγκαίες συγκλίσεις για τις μεγαλύτερες δυνατές κοινωνικές συναινέ
σεις. Με διισταμένες τις παραγωγικές δυνάμεις, η μάχη του 1992 θα χαθεί. 

Τα δημοσιονομικά, αποτελούν για μας το υπ' αριθμόν 1 πρόβλημα της 
οικονομίας γιατί επηρεάζουν αρνητικά σχεδόν όλους τους δείκτες της 
οικονομίας: τον πληθωρισμό, το δημόσιο χρέος, το ισοζύγιο πληρωμών, 
την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊό
ντων, τις επενδύσεις κ.λπ. 

• Δημοσιονομικά: Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι 
καθαρές δανειακές ανάγκες του κράτους ήταν στο πρώτο εξάμηνο του 1989 
αυξημένες κατά 53% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 1988. Το 
αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη σημαντική υστέρηση των εσόδων, ενώ η 
επίδραση από την πλευρά των δαπανών θα κορυφωθεί, όπως γίνεται 
πάντα, προς τους τελευταίους μήνες του έτους. 'Αλλωστε οι προεκλογικές 
προσλήψεις και οι λαϊκίστικες παροχές ταμειακά θα φανούν στο δεύτερο 
εξάμηνο. Είναι επομένως υποκρισία να στηρίζετε συλλογισμούς στις 
δαπάνες του α' εξαμήνου. 

Όπως έχω ήδη αναφέρει, οι καθαρές δανειακές ανάγκες θα φθάσουν το 
1989 στο αστρονομικό ποσό των 1900 δισ. δρχ. που προέρχεται κατά 1.680 
δισ. από το κράτος και 220 δισ. δρχ. από τις ΔΕΚΟ. 

Με τα δεδομένα αυτά, το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει για πρώτη φορά το 
ΑΕΠ, πράγμα που φορτώνει οφειλές στις πλάτες μιας μέσης ελληνικής 
οικογένειας πάνω από 3 εκατομ. δρχ. Αν το δούμε από μια άλλη σκοπιά, 
αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα έπρεπε ολόκληρος ο παραγωγικός 
μηχανισμός της χώρας να εργάζεται συνεχώς για 14 περίπου μήνες, χωρίς 
να αμείβεται κανείς, προκειμένου να εξοφληθεί το χρέος. 

Και δεν μπορεί εδώ κανείς να μην επισημάνει ότι τα ογκώδη ελλείμματα και 
το χρέος, που αυτά συσσώρευσαν, δεν έγιναν για επενδύσεις, αλλά για 
κατανάλωση, δηλαδή για μη παραγωγικούς σκοπούς. 

Και θα ήθελα, με την ευκαιρία, να ξεκαθαρίσω με πολύ απλές κουβέντες, 
γιατί τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα αποτελούν, πράγματι, πληγή 
για ολόκληρη την οικονομία. Θα μπορούσα εδώ να φέρω ως απλό 
παράδειγμα μια οικογένεια, που συνεχώς ξοδεύει πολύ πάνω από το 
εισόδημα της. Εισπράττει, ας πούμε, 5.000 δρχ. τη μέρα και ξοδεύει 
χρονδρικά 10.000 δρχ. ζη δηλαδή με δανεικά. Μέχρι πότε; Τι θα λέγαμε γι' 
αυτήν την οικογένεια; Ό τ ι κάνει καλή διαχείριση, καλό κουμάντο, και ότι το 
μέλλον της είναι ρόδινο; Όχ ι βέβαια! 

Όμως αυτό ακριβώς κάνει, εδώ και πολλά χρόνια, το κράτος. Βάζει 
δηλαδή καθημερινά γραμμάτια, που αύριο κάποιοι δανειστές από το 
εσωτερικό και το εξωτερικό θα προσκομίσουν για να εισπράξουν. Μαζί με 
τους τόκους. Και φυσικά θα τα πληρώσουν οι πολίτες. 

Τι σημαίνουν, όμως, όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι; Σημαίνουν δυστυχώς, 
ότι: 

Πρώτον, αφού δανειζόμαστε για κατανάλωση και όχι για επενδύσεις 
στηρίζουμε ένα ψεύτικο επίπεδο ευημερίας σήμερα, θυσιάζοντας το αύριο. 
Το μέλλον δηλαδή των παιδιών μας και μας των ίδιων. Γιατί χωρίς 
επενδύσεις, μόνο στασιμότητα μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον. 

Δεύτερο, το χρέος που δημιουργούμε θα είναι δύσκολο να το ξεπληρώ
σουμε αύριο, αφού το αύριο δεν θα είναι καλύτερο από το σήμερα. Αν δεν 
υπάρχει ανάπτυξη, δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω τα 
δανεικά; Και ένα μεγάλο μέρος από τα δανεικά, το ένα τρίτο περίπου, είναι 
σε ξένο συνάλλαγμα. Που σημαίνει ότι μόνο με αυξημένες εξαγωγές, δηλαδή 
βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, μπορούμε να αποκτήσουμε. Καλύτερη 
όμως ανταγωνιστικότητα με λιγότερες επενδύσεις είναι κάτι το αδιανόητο. 

Τρίτο, τα μεγάλα ελλείμματα δημιουργούν μεν χρηματικά εισοδήματα, 
όχι, όμως και παραγωγή. Άρα, οδηγούν μοιραία σε πληθωρισμό, πολύ 
περισσσότερο μάλιστα όταν χρηματοδοτούνται με πληθωριστικό χρήμα. 

Τέταρτον, ο πληθωρισμός είναι μια μορφή έμμεσης φορολογίας, που 
πλήττει περισσότερο τις ασθενέστερες εισοδηματικές ομάδες. Άρα τα 
ελλείμματα οδηγούν σε κοινωνικές αδικίες. 

Πέμπτο, για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα μεγάλα ελλείμματα 
του Δημοσίου, θα πρέπει άλλες υγιείς δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα 
να μείνουν χωρίς χρήματα. Ή η εξεύρεση αυτών των χρημάτων να γίνει 
πολύ δαπανηρή. Πώς θα μπορέσουν όμως οι ιδιώτες να προχωρήσουν σε 
επενδύσεις χωρίς χρήμα ή με πολύ ακριβό χρήμα; Και αυτό ακριβώς γίνεται 
δυστυχώς σήμερα, που ο ευρύτερος δημόσιος τομέας απορροφά το 80% 
περίπου των διαθέσιμων πόρων, και τα επιτόκια πιέζονται αυξητικά. 

Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Πιστεύω, όμως, ότι θα πρέπει 
να γνωρίζει το πρόβλημα ο λαός. Διότι αν δεν το γνωρίζει, η κατάσταση ποτέ 
δεν θα γίνει αναστρέψιμη. Ερήμην του λαού τίποτε δεν μπορεί να γίνει. 

Μιλώντας όμως, για τα ελλείμματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα 
ήθελα να σταθώ για λίγο στην κατάσταση που κληρονομήσαμε στην 
κοινωνική ασφάλιση, στις προβληματικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρι
σμούς. Αξιοθρήνητη η εικόνα και στους ευαίσθητους αυτούς χώρους. 

• Κοινωνική ασφάλιση: Χωρίς αμφιβολία, η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί 
μια επικίνδυνη νάρκη για ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Όχι βέβαια ότι 
δεν υπήρχαν αδυναμίες και πριν το 1981. Όμως μετά το '81 τα προβλήματα 
αρχίζουν να γίνονται εκρηκτικά. Ο κύριος λόγος για την ραγδαία χειροτέ
ρευση της καταστάσεως ήταν η δήθεν «κοινωνική πολιτική» του ΠΑΣΟΚ, 
που χρηματοδοτήθηκε με δανεικά και σώρευσε χρέη. 

Το ΙΚΑ, η ραχοκοκαλιά του ασφαλιστικού μας συστήματος έχει σήμερα 
ένα χρέος γύρω στα 450 δισ. δρχ. Η εξυπηρέτηση του χρέους αυτού απαιτεί 
κάθε χρόνο εκατοντάδες δισ. δρχ. Το 1989 οι δαπάνες για τόκους και 
χρεολύσια ξεπερνούν τα 240 δισ. δρχ., όταν τα έσοδα του ΙΚΑ από εισφορές 
βρίσκονται στα 450 δισ. δρχ.! Αν αφήσουμε τα πράγματα να κυλούν όπως 
έχουν, ας μην γελιόμαστε, το ΙΚΑ θα καταρρεύσει κάτω από το βάρος των 
χρεών του. 

Αυτή είναι, λοιπόν, η κατάσταση την οποία μας παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ στην 
κοινωνική ασφάλιση. Γιατί, πέρα από το ΙΚΑ, τρομακτικά προβλήματα 
αντιμετωπίζουν και άλλοι οργανισμοί, που κυριολεκτικά επιβιώνουν σήμερα 
με δανεικά. Τέτοια είναι π.χ. η περίπτωση του NAT. Ένα υγιέστατο ταμείο 
μέχρι το 1981 που σήμερα χρωστά 210 δισ. δρχ. Όμως αυτή δεν είναι 
«κοινωνική». Είναι αντικοινωνική πολιτική. Και για να μην μένουν αμφιβολίες 
για το έργο που προσφέρεται, αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
Οι γιατροί του ΙΚΑ ήταν 7.735 το 1984 και κατέβηκαν στους 6.287 το 1988. 

• Προβληματικές επιχειρήσεις: Μια πολύ σύντομη ματιά στις 27 προβλημα
τικές επιχειρήσεις (πλην ΛΑΡΚΟ) που ανήκουν στον Οργανισμό Ανασυγκρό
τησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) και είχαν κριθεί «βιώσιμες» αρκεί, νομίζω, για να 
καταδείξει τα χάλια στα οποία σήμερα βρίσκονται, ύστερα από την 
«εξυγίανση» που υπέστησαν από το ΠΑΣΟΚ. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν το 
1982 συσσωρευμένες ζημιές 14 δισ. δρχ. Οι ζημιές τους το 1988 φθάνουν σε 
141 δισ. δρχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτίναξη αυτή των ζημιών έγινε παρά 
την εν τω μεταξύ μετοχοποίηση ζημιών. Αν δεν είχε γίνει η μετοχοποίηση οι 
συσσωρευμένες ζημιές θα έφθαναν σε 247 δισ. δρχ. και θα ήταν 14 με 15 
φορές μεγαλύτερες από εκείνες του '82. 

• Συνεταιρισμοί: Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που δήθεν κοπτόταν για το 
συνεταιριστικό κίνημα πέτυχε να αφήσει τους συνεταιρισμούς με ακάλυπτες 
οφειλές, δηλαδή χρηματοδοτικά ανοίγματα, γύρω στα 150 δισ. δρχ. Στο χάλι 
αυτό περιήλθαν οι συνεταιρισμοί, γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τους 
μετέτρεψε σε όργανα ρουσφετολογίας, κομματικοποιώντας πλήρως τις 
διοικήσεις τους. Υπό συνθήκες αδιαφάνειας, οι πόροι κατασπαταλήθηκαν. 

Η σύντομη αναφορά, που θα επιχειρήσω τώρα στην πορεία των κύριων 
οικονομικών μεγεθών δείχνει την καθοριστική επιρροή των δημόσιων 
ελλειμμάτων. Αρχίζω από τις εξελίξεις στον τομέα της νομισματοπιοτωτικής 
πολιτικής. 

• Νομισματοπιστωτικά: Μέχρι σήμερα η νομισματοπιοτωτική πολιτική 
προσαρμοζόταν, κατ' ανάγκην, παθητικά στις δημοσιονομικές εξελίξεις. Το 
μείζον πρόβλημα αυτήν τη στιγμή είναι η ανεπάρκεια των εγχώριων πόρων 
να καλύψουν τις τεράστιες δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα, 
αφήνοντας και κάποια ανεκτά περιθώρια για τη χρηματοδότηση του 
ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή του βιοτέχνη, του εμπόρου, του γεωργού, ή αυτών 
που θέλουν να αποκτήσουν τη δική τους στέγη. 

Για να καλυφθούν οι πρόσθετες δανειακές ανάγκες δύο λύσεις αναγκαστι
κά υπάρχουν. Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός δανεισμός. Και για τον 
εσωτερικό δανεισμό ήδη έχουμε προχωρήσει τις διαδικασίες δανείων, το ένα 
με ρήτρα ECU. Και είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η χώρα δεν θα αποφύγει 
τελικά τον εξωτερικό δανεισμό για την κάλυψη των ελλειμμάτων. 

• Οικονομική δραστηριότητα-Τιμές: Κύριοι συνάδελφοι, ας μου επιτραπεί 
να παραλληλίσω τα δημοσιονομικά ελλείμματα με ένα είδος δραστικής 
ουσίας, που «ντοπάρει» βραχυχρόνια την οικονομία, ενώ μακροπρόθεσμα 
τη φθείρει, τη γονατίζει. Αυτό συνέβη και το 1988 που σημειώθηκε μια 
πλασματική ανάκαμψη. 

Η υπερθέρμανση της οικονομίας, από την πλευρά κυρίως των ελλειμμά
των, έχει ήδη αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις και έχει αρχίσει να 
επηρεάζει αρνητικά το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Η αναζωπύρωση 
των πληθωριστικών πιέσεων καταγράφηκε ήδη στο δείκτη τιμών χονδρικής, 
που είναι ο προπομπός του δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Η υπερθέρμανση όμως της οικονομίας από τα ιλιγγιώδη δημοσιονομικά 
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ελλείμματα έχει ήδη εκδηλωθεί και στο ισοζύγιο πληρωμών. Το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο πρώτο εξάμηνο του 1989 αυξήθηκε 
κατά 11,7% και έφθασε τα 1540 εκατ. δολλάρια, όταν στο ίδιο διάστημα 
πέρυσι είχε αντίθετα σημειωθεί μείωση του ελλείμματος. 

Θα ήθελα, ακόμη, να σημειώσω ότι η αύξηση του ισοζυγίου των αδήλων 
πόρων ήταν εφέτος το πρώτο εξάμηνο πολύ περιορισμένη κι έφθασε μόλις 
το 3,9% όταν πέρυσι ήταν 28,3%. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη κάμψη του 
τουριστικού και του μεταναστευτικού συναλλάγματος. 

Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι στο τέλος του Ιουνίου εφέτος τα συναλλαγ
ματικά διαθέσιμα της χώρας (χωρίς χρυσό) ανέρχονταν σε 2.100 εκατ. 
δολλάρια και ήταν μειωμένα κατά 1.000 εκατ. δολλάρια σε σχέση με τον 
Δεκέμβριο του 1988. 

Η ελλειμματικότητα του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών ανέβασε το 
δημόσιο και το εγγυημένο από το δημόσιο εξωτερικό χρέος της χώρας 
(χωρίς να περιλαμβάνεται το ιδιωτικό χρέος και οι σε συνάλλαγμα 
υποχρεώσεις των ενόπλων δυνάμεων) σε 18 δισεκ. δολλάρια. Όταν μέχρι το 
1981, δηλαδή στα 160 περίπου χρόνια ζωής του νεώτερου ελληνικού 
κράτους, είχε φθάσει μόλις στα 5 δισ. δολλάρια. Για να εξυπηρετούμε αυτό 
το χρέος θα χρειαζόμαστε πάνω από 4 δισεκ. δολλάρια κάθε χρόνο, δηλαδή 
θα ξοδεύουμε για το σκοπό αυτό σχεδόν το 70% των εισπράξεων μας από 
εξαγωγές. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγαλύτερο θα ήταν σήμερα 
το εξωτερικό μας χρέος, αν εν τω μεταξύ δεν είχαμε τις εισροές από την ΕΟΚ, 
που ξεπέρασαν τα 8 δισ. δολ. στην περίοδο 1982-88. 

* 
** 

Θ ΕΩΡΩ ότι η απογραφή της οικονομικής πραγματικότητας, η προσε
κτική καταγραφή των προβλημάτων και η υπεύθυνη ενημέρωση του 

λαού αποτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Και δικαιώνουν, και μόνο γι' 
αυτό, τη σημερινή βραχύβια κυβέρνηση. Την οποία, η σημερινή αντιπολίτευ
ση με μεγάλη υποκρισία αλλά και θράσος μέμφεται ότι δήθεν δεν λύνει αυτά 
τα προβλήματα. Προβλήματα που γεννήθηκαν και πήραν τρομακτικές 
διαστάσεις μέσα στη δική της οκταετία και με δική της αποκλειστικά ευθύνη. 

Θα ήθελα, ακόμη να ξεκαθαρίσω ένα θέμα που τίθεται από ορισμένες 
πλευρές. Αφορά τη θέση της δραχμής. Υποτίμηση του εθνικού μας 
νομίσματος δεν πρόκειται να γίνει. Υποτίμηση έγινε δύο φορές από το 
ΠΑΣΟΚ, το 1983 και το 1985, χωρίς επιτυχία και τις δύο φορές. Η εμπειρία 
είναι διδακτική. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μακράς πνοής με 
αναπτυξιακό προσανατολισμό, που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα στη 
ρίζα τους και δεν θα καταφεύγει σε «από μηχανής θεούς». Δηλαδή σε 
περιστασιακές συναλλαγματικές διορθώσεις εκ των υστέρων. 

Ορισμένοι πάλι κάνουν σκοπίμως λόγο για επικείμενα «σταθεροποιητικά 
προγράμματα» και «λιτότητες». Ο τόπος δεν χρειάζεται πιστεύω σήμερα 

προγράμματα λιτότητας, όπως αυτό που εφαρμόστηκε από το ΠΑΣΟΚ στη 
διετία 1986-87. Γιατί τι πέτυχε εκείνο το πρόγραμμα, αφού σήμερα η 
οικονομία βρίσκεται σε ένα σημείο όμοιο ή και χειρότερο από εκείνο του 
1985; 

Ο τόπος έχει ανάγκη από ένα μακρόπνοο πρόγραμμα οικονομικής και 
κοινωνικής ανόρθωσης, που θα συνδυάζει αρμονικά την ταχύρυθμη 
ανάπτυξη, την εξυγίανση των δομών και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών 
προς την κατεύθυνση της Ενωμένης Ευρώπης του 1992. Και με δεδομένο ότι ο 
μεγάλος ασθενής είναι τα δημόσια οικονομικά, χρειάζεται να μπει σε 
εφαρμογή ένα δυναμικό, ριζοσπαστικό πρόγραμμα νοικοκυρέματος του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ήδη το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
(ΥΠΕΘΟ) καταρτίζει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μειώσεως των ελλειμ
μάτων και εξυγίανσης της δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Αναμφισβήτητα, η χώρα θα πρέπει να επιταχύνει το βήμα της στην πορεία 
της Ευρώπης προς το '92, καλύπτοντας όσο γίνεται πιο γρήγορα το χαμένο 
έδαφος. Βέβαια, όλα αυτά προϋποθέτουν τη συνεργασία όλων των 
πλευρών. Τον υπεύθυνο δημοκρατικό διάλογο. Σύνεση και αυτοπειθαρχία. 
Τόλμη και πρωτοβουλίες. Θα πρέπει επιτέλους να ξεχάσουμε την έννοια του 
«πολιτικού κόστους». Γιατί πάνω από το κομματικό συμφέρον βρίσκεται το 
μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας. 

Ο ελληνικός λαός, πιστεύω, ύστερα από τις πρόσφατες οδυνηρές 
εμπειρίες του, θα ανταποκριθεί υπεύθυνα, ώριμα και δημιουργικά στο 
κάλεσμα των καιρών. Και ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα επιλέξει τον 
μοναχικό δρόμο της περιθωριοποίησης του στην ευημερούσα δημοκρατική 
Ευρώπη του '92. 

Ήδη, έχουμε ενδείξεις ότι το κλίμα στην αγορά, βελτιώνεται. Εκδηλώνεται 
ενδιαφέρον για νέες ιδιωτικές επενδύσεις, και τις πρώτες εμβδομάδες του 
Αυγούστου έχουμε μια αύξηση της εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων από το 
εξωτερικό. Ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συνερ
γασία με ελληνικές επιχειρήσεις. Το χρηματιστήριο ζωηρεύει. Όλα αυτά 
είναι θετικά μηνύματα. Και είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης που εμπνέει 
η παρουσία μας στην κυβέρνηση και της απομάκρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Είναι 
όμως ανάγκη να εμπεδωθούν. 

Η ελληνική οικονομία έδειξε σημάδια μεγάλης αντοχής στις δοκιμασίεςπου 
πέρασε όλα αυτά τα χρόνια. Θα επαναλάβω την πεποίθηση μου ότι η 
πορεία της οικονομίας είναι αναστρέψιμη. 

Αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες για την εφαρμογή 
μιας σωστής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης πολιτικής. Αφού το οικονομι
κό πρόβλημα που είναι το μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου που αντιμετωπί
ζει η χώρα είναι κατ' εξοχήν πολιτικό. 

Π 



ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 

Ψεύτικη, «χάρτινος πύργος» είναι η οικονομία μας 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (υπουργός Οικονομικών): Ακούγοντας απόψε τον 
κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Τσοβόλα να υπερασπίζονται την οκτάχρο
νη διαχείριση τους στην οικονομία, μια διαχείριση θύελλα πειραμάτων και 
μια καταιγίδα διαφθοράς, μένει ο καθένας από εμάς άναυδος, μπροστά σε 
μια τέτοια έλλειψη πολιτικής ευθύνης, αλλά και μπροστά σε μια τόσο μεγάλη 
απουσία πολιτικής αρετής, του να πούνε, έστω και μια αλήθεια, έτσι, για την 
τιμή των όπλων. 

Θα πω τουλάχιστον ότι, μέχρι τώρα, γνωρίζαμε ότι ο κ. Παπανδρέου σαν 
Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι απλώς προεδρεύει. Σαν Αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης απέδειξε σήμερα ότι απλώς κατοικεί στον 
τόπο, χωρίς όμως να Βρίσκεται σ' αυτόν. Γιατί έχει ξεχάσει ότι είναι το δικό 
του το ΠΑΣΟΚ... 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της ουσίας να 
μιλήσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Θεόδωρος Αναγνωστόπουλο,;: Μη διακόπτετε, κύριε 
Τσοχατζόπουλε. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (υπουργός Οικονομικών): θ α μπω επί της ουσίας, 
κύριε Τσοχατζόπουλε. Θα τα ακούσετε όλα. Και σε ένα - ένα τα θέματα που 
έθιξε ο Αρχηγός σας και ο κ. Τσοβόλας, με αποδείξεις, θα απαντήσω, αρκεί 
να μη βιάζεστε. 
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ). 

Ξέχασε, λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου ότι το δικό του το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό το 
οποίο ίδρυσε, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, αυτή τη σχολή των 
σκανδάλων, άλλοτε με τη μορφή του «πάρτα όλα» και άλλοτε με τη μορφή 
του «δώστα όλα», ξέχασε ότι ήταν αυτό το ΠΑΣΟΚ που ίδρυσε τη σχολή με τη 
διπλή γλώσσα της παραπλάνησης πάνω σε κάθε οικονομικό θέμα. Και 
θυμήθηκε εμάς, που κληρονομούμε το δικό του το χάος, να μας επιπλήξει 
για δύο μήνες θητεία. 

Μέχρι και για επενδύσεις μίλησε ο κ. Παπαν
δρέου. Απαντώ αμέσως: Επενδύσεις 1988, ΠΑΣΟΚ 
82,6 δισ., κάτω του επιπέδου του 1977. Και επειδή 
μας ακούει ο κόσμος της αγροτιάς, οι επενδύσεις 
στη γεωργία το 1988 ήταν κάτω του επιπέδου του 
1960, παρακαλώ. 

Ιδιαίτερα, όμως, στο χώρο της οικονομίας χρεια
ζόμαστε ευσέβεια και όχι ασέβεια στην αξιοπιστία 
του πολιτικού λόγου, περιφρούρηση και όχι περι
φρόνηση στην ποιότητα του πολιτικού επιχειρήμα
τος. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Στοιχεία να δώσετε. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΤΡΑΚΟΣ: Φαίνεται ότι εσείς δεν 
κατοικείτε. Εσείς πού κατοικείτε; 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (υπουργός Οικονομικών): 
Όμως, μια και απόψε ο κ. Παπανδρέου με τον 
κύριο Τσοβόλα αποκάλυψαν τους δικούς τους 
θριάμβους στην οικονομία, θα απαντήσω στον 
κύριο Παπανδρέου με τα λόγια του δικού του 
πατέρα στο θέμα της βασικής αρχής, που διέπει 
σήμερα την άποψη Μητσοτάκη, την άποψη της 
Νέας Δημοκρατίας. 

Έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου: «Στην οικονομία 
ο κύριος σκοπός είναι η αύξηση του εθνικού 
εισοδήματος. Εάν αυτός ο σκοπός δεν επιτευχθεί 
όλοι οι άλλοι γίνονται μάταιοι, διότι πρώτον πρέπει 
ναέχωμεν και κατόπιν να μοιράσωμεν. Η εφαρμογή 
της κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς παράλληλον 
αύξησιν του εθνικού εισοδήματος, αποτελεί βε
βαίως ικανοποίησιν εθνικού αιτήματος, οδηγεί 
όμως όχι σε εξύψωσιν της ευημερίας, αλλά εις 
εξίσωσιν της αθλιότητος». 
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Ένα δημόσιο χρέος 117% του 
ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος σημαίνει ότι πρέπει 
όλοι οι Έλληνες να δουλεύουν 

κάθε μέρα τζάμπα, για 
παραπάνω από ένα χρόνο, για 

να μπορέσουμε να 
εξοφλήσουμε αυτό το 

έλλειμμα 

Ερωτώ πόσο αυξήθηκε το εθνικό εισόδημα στις μέρες του ΠΑΣΟΚ; Είχαμε 
εξύψωση ευημερίας, είχαμε ευημερία ή είχαμε αυτήν την εξίσωση αθλιότη
τας του λαού μας; Την εποχή του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε με 1,6% το χρόνο η πίτα, 
ενώ μεταξύ 1974 και 1981 με 3,8% ναι ή όχι για πρώτη φορά πέσαμε κάτω από 
το μέσο όρο των χωρών της ΕΟΚ; Είναι ή δεν είναι δικό σας κύριοι το έλλειμμα 
που θα φθάσει φέτος τα 2,5 τρισ. που πράγματι είναι αριθμός, όπως τον 
είπε ο κ. Μητσοτάκης, πάρα πολύ χαμηλός. Δεν σας τον ανέφεραν 
ολόκληρο. 

Εγώ είμαι υποχρεωμένος, ακτινογραφώντας με λεπτομέρεια τα γεγονότα, 
να πω ότι πέραν από εκείνα που είπε ο κ. Μητσοτάκης, υπάρχουν και οι 
καταπτώσεις του Δημοσίου. Πράγματι. Υπάρχουν υποχρεώσεις των 
υπουργών της κυβερνήσεως Παπανδρέου, που έχουν αναλάβει στον 
ελληνικό λαό, που ξεπερνούν τα 128 δισ. δραχμές. Και έχει αναλάβει βεβαίως 
υποχρεώσεις η προηγούμενη κυβέρνηση που εμείς σήμερα τις τιμούμε. Διότι 
αυτά που έχει υποσχεθεί κάποιος στο λαό υπάρχει συνέχεια στην κυβέρνηση 
και είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρήσουμε. 

Επομένως το νούμερο 2,5 τρισ. επιτρέψτε μου την πρόβλεψη ότι θα είναι 
2,9 τρισ. και θα σας πω ότι αυτό το 2,9 απλά και μόνο σημαίνει το 33% του 
εθνικού προϊόντος. Αλλά προηγουμένως για το 1,9 άκουσα ότι υπήρχε 
αντίρρηση από πλευράς του κ. Τσοβόλα, ότι ούτε δήθεν υφίσταται καν. Και 
θα ήθελα να του θυμίσω την αγαπητή του Διεύθυνση την 20η -του 
προϋπολογισμού- στο υπουργείο οικονομικών, που είναι η ίδια ακριβώς 
σήμερα όπως ήταν, επί των ημερών του. Και έχω από το διευθυντή της 20ης 
Διεύθυνσης σημείωμα, υπόψη κυρίου Υπουργού Οικονομικών, πορεία 
εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 1989 και γράφει ο κ. Δρίτσας 
1.894.400. Ας μου επιτραπεί να προσθέσω και εγώ 6 να πάνε 1.900.000. Να 
λοιπόν η διαφορά μας... 

Επομένως, το γράφει ο ίδιος ο κ. Δρίτσας. Και το λέω αυτό γιατί όταν στον 
προϋπολογισμό έγραφε το ΠΑΣΟΚ κάποτε - επί Σημίτη υπήρχε το 
περίφημο 16% έλλειμμα - και όταν τότε επί Σημίτη δηλώνατε στην ΕΟΚ το 
16% για να πάρετε βέβαια το δάνειο από τους Ευρωπαίους ή ότι θα βάλετε το 
λαό στη λιτότητα και ότι θα καταφέρνατε να φθάσετε το έλλειμμα στο 9% το 
γνωρίζατε και τότε και το γνωρίζετε και σήμερα ότι και τότε λέγατε ψέματα 

και στους μέσα και στους έξω. Και τελικά πήγε 
στράφι και το δάνειο πήγε στράφι και η λιτότητα 
του κ. Σημίτη και ας βάλατε εν τω μεταξύ στην 
πρέσα το λαό και ας πέσανε στο κενό οι θυσίες του. 
Από ένα κράτος βέβαια που είχε για επίσημη 
γλώσσα το ψέμα. 

Αλλά είπε ο κ. Τσοβόλας σήμερα και ο κ. 
Παπανδρέου φέρνοντας μάλιστα σαν αποδεικτικό 
στοιχείο την έκθεση Χαλίκια, δεν την έχει διαβάσει 
ολόκληρη φαίνεται, ότι στις δαπάνες του πρώτου 
εξαμήνου του 1989 ήταν δήθεν 16% η αύξηση των 
δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού στο πρώ
το εξάμηνο. Διαβάζω του κ. Τσοβόλα και πάλι από 
την 20ή Διεύθυνση του προϋπολογισμού, εκτός αν 
μας πείτε κ. Τσοβόλα ότι έχω αλλάξει κάποιον 
άνθρωπο ο' αυτήν την Διεύθυνση, ή εκτός αν μας 
πείτε ότι ο κ. Δρίτσας δεν ήταν ο πρώτος συνεργά
της σας, το δεξί σας χέρι. Σας διαβάζω τι λέει ο κ. 
Δρίτσας, και αν θέλετε το καταθέτω: «Τακτικός 
προϋπολογισμός. Μεταβολή κατά το εξάμηνο του 
έτους 1989». Προέβλεπε ο προϋπολογισμός σας 
θυμίζω: 19,%. Δρίτσας: 22,2 το πρώτο εξάμηνο. 
Που είναι το 16%. Και με πόση ευκολία δίνετε αυτό 
το 16 και στον Αρχηγό σας που ασφαλώς δεν ξέρει 
να παρακολουθεί αυτές τις λεπτομέρειες για να τις 
λέει έτσι μ' αυτή τη φοβερή ευκολία στον ελληνικό 
λαό; 

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμ
βάνει ο Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ). 



Επομένως, μιλάω μόνο με ντοκουμέντα από τους δικούς σας μάλιστα 
ανθρώπους. Αλλά είπατε αμέσως τώρα, και μάλιστα κατεβαίνοντας από το 
Βήμα, θέλοντας να το προλάβετε αυτό, ότι εμείς πρόκειται να χάσουμε 
λεφτά από τα καινούργια επιτόκια. 

Σας φέρνω λοιπόν από μία άλλη διεύθυνση στο θέμα των εντόκων 
γραμματίων, την 23η διεύθυνση, του δημοσίου χρέους, όπως την είχατε 
αφήσει, ίδιοι και απαράλλαχτοι οι υπάλληλοι. Είπατε 30 δισ., είπε και ο κ. 
Παπανδρέου 30 δισ. και τον άκουσε ολόκληρος ο λαός. Και γράφει η 
διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών: Τέσσερα δισ. και όχι 30δισ. Και αν 
θέλετε, αυτό μπορώ να το καταθέσω. Αλλά αν σας θυμίζει τίποτα το 
νούμερο 30, θα σας θυμίσω εγώ: 34 δισ. Τόσα είναι μόνο, κ. Τσοβόλα, όσα 
χάσατε, όταν εκτιμήσατε το δολλάριο ότι θα ήταν στις 150 δρχ., φτιάχνοντας 
τον προϋπολογισμό. Και όταν το δολλάριο ανέβηκε εκεί που είναι σήμερα, 
μόνο από τις συναλλακτικές διαφορές χάσατε 34 δισ. Για να μιλάμε λοιπόν, 
τη γλώσσα της πραγματικότητας. 

Αλλά βγήκατε και είπατε παράλληλα ότι εσείς φροντίσατε τα πάντα, με 
φαρμακευτική ακρίβεια αυτά που είχατε προϋπολογίσει, αυτά δήθεν 
έγιναν. 

Σας διαβάζω λοιπόν: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανήκει στην 
αρμοδιότητα του υπουργού των Οικονομικών: Το χρηματοδοτικό πρό
γραμμα του ταμείου, που εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος για το 
1989, για όλες τις κατηγορίες δανείων, στεγαστικών κ.λπ., ήταν4,250 δισ. Στο 
πρώτο εξάμηνο του 1989, όταν για όλο το χρόνο ήταν 4,250 δισ., δόθηκαν 6,6 
δισ. Υπέρβαση 2,3 δισ., ήδη από το πρώτο εξάμηνο. Δεν έχουμε τίποτα να 
δώσουμε στο δεύτερο. Αν αυτό δεν λέγεται «Τσοβόλα δώστα όλα», τότε τι 
λέγεται; 

θα ήθελα επιπλέον να πω, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα των δαπανών, 
για το 1988 θα ήθελα να διαβάσω πάλι από διεύθυνση του Υπουργείου 
Οικονομικών ότι προκύπτει να έχουμε 25,6 δισ., που αφορά εξόφληση 
εντόκων γραμματίων του ιδιωτικού τομέα, που δεν περιλαμβάνονται στους 
πίνακες που διάβασε ο κ. Τσοβόλας, διότι για πρώτη φορά ήταν η 
υψηλότερη εξόφληση των παλαιών γραμματίων που έπρεπε να πουλήσου
με από τα καινούργια που πουλήσαμε. 

Επιπλέον, μου γράφει ο κ. Δρίτσας σε άλλο ιδιαίτερο σημείωμα του: 
«Όπως προκύπτει από τους πίνακες αυτούς, το σύνολο των δαπανών του 
οικονομικού έτους ή και παλαιοτέρων, που θα μεταφερθεί στο 1989 ή και σε 
επόμενα έτη, θα ανέρχεται στο ποσόν των 75,4 δισ.». Και με τεράστια ευκολία 
εσείς απόψε τα ισοσκελίσατε όλα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Επιτρέπετε μία διακοπή, κύριε Υπουργέ; 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπ. Οικονομικών): Επ' αυτού; 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Μάλιστα. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπ. Οικονομικών): Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται διακοπή 
κύριε Γεννηματά, σε αυτή τη συζήτηση. 

Κύριε Σαμαρά, συνεχίστε. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπ. Οικονομικών): Αν υπάρχει μια ροή πραγμάτων, 
θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα πούμε όλα και μετά θα μιλήσετε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικ. Κατσαρός): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: θα ήθελα να κάνω μόνο μια ερώτηση. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: (Υπ. Οικονομικών): θα δεχόμουν τη διακοπή επ' 
αυτού όμως. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Ναι, επ' αυτού, γι' αυτά που σας είπε ο κ. Δρίτσας. 
Έχω εδώ την έκθεση του κ. Χαλίκια προς τον κ.Σουφλιά, τον Υπουργό 

Εθνικής Οικονομίας. 

Αέει λοιπόν: «Σχετικά με τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, 
παρατηρείται ότι η αύξηση που σημειώθηκε στους πρώτους 5 μήνες του 
έτους, ήταν 16% και ήταν χαμηλότερη από την πρόβλεψη του προϋπολογι
σμού -19,1%. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ (Υπ. Εθν. Οικονομίας): Διαβάστε παρακάτω. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Συνεχίζω. «Για ολόκληρο όμως το έτος οι δαπάνες 
φαίνεται ότι θα υπερβούν τις προβλέψεις του προϋπολογισμού». 

(θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας). 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Τελειώσατε, κ. Γεννηματά, σας 
παρακαλώ. Παρέμβαση θα κάνετε; 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπ. Οικονομικών): Με όσα είπατε δεν προσφέρατε 
τίποτε το καινούργιο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: (Υπ. Οικονομικών): Επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Το 
θέμα είναι σαφές. Κατ' αρχήν... 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Επιτρέψτε μου να διατυπώσω το ερώτημα μου. Η 
έκθεση του κυρίου Χαλίκια... 

(Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας). 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπ. Οικονομικών): Βλέπετε, είναι εκτός Κανονισμού 
το να σας επιτρέπω να μιλάτε. Τι να κάνω κύριε Γεννηματά; 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Εγώ θυμάμαι πόσες φορές εδώ κάναμε διάλογο. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπ. Οικονομικών): Ξέρετε όμως πότε το θυμάστε; 
Όταν μιλούσαμε για την Καλαμάτα. Και σήμερα αφήσατε τον κύριο 
Τσοβόλα να κατακρίνει τον Υπουργό Οικονομικών που έκανε 60 δόσεις για 
την σεισμόπληκτη Καλαμάτα. Και είσθε Καλαματιανός! 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας). 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Το ερώτημα μου... 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Τελειώσατε κύριε Γεννηματά. 

Συνεχίστε κύριε Σαμαρά. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπ. Οικονομικών): Απλώς θα σας θυμίσω ότι εσείς ο 
ίδιος είπατε ότι για 5 μήνες είπε ο κύριος Χαλικιάς και ο Πρωθυπουργός είπε 
για 6, χωρίς μάλιστα να διαβάσει την επόμενη παράγραφο. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Είναι ακριβής η έκθεση Χαλίκια ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ, κύριε Γεννηματά, 
τελειώσατε. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (υπ. Οικονομικών): Εν πάση περιπτώσει. Ελέχθη τώρα 
στο τέλος, για το θέμα του αποθεματικού ότι ήρθαμε εμείς και ξαφνικά 
δώσαμε το αποθεματικό. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσοβόλα, διότι 
προφανώς έχει πάρει την ίδια έκθεση που έχω και εγώ, να μου πει μια 
δραχμή από αυτά τα οποία δώσαμε για το αποθεματικό και τα οποία αυτός 
δεν θα τα έδινε. Π.χ. επιχορηγήσεις ΟΤΑ για σχολικές εφορίες 2,3 δισ. 
υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων - τις ανακοινώσεις που 
κάναμε με τον Πρωθυπουργό, - 6,80 δισ., εκλογική αποζημίωση αστυνομι
κών οργάνων και πυροσβεστικού σώματος περίπου 1 δισ., δαπάνες 
προμηθειών παρελθόντων ετών που έπρεπε κάποιος να τις πληρώσει στο 
υπουργείο Οικονομικών 800 εκατ., επιχορήγηση υπαλλήλων για το ΤΑΥΟΥ 
600 εκατ., υπουργείο Γεωργίας δαπάνες αντιπυρικής προστασίας κ.ά. 

Όλα αυτά τα θέματα ήταν τα κτηνοτροφικά κ.λπ., για τα οποία εμείς δεν 
θα έπρεπε να έχουμε πληρώσει; Είχε δώσει ο κύριος Τσοβόλας μια δραχμή 
μέχρι τις εκλογές για τα θέματα της παιδείας; Π .χ. δεν έπρεπε να ανοίξουν τα 
σχολεία; 

Έστω ότι τα χρέη μας τέλι κά από το έλλειμμα του 1989 θα είναι 2,5 τρισ. Δεν 
πάω στο 2,9 τρισ. Τι σημαίνει 2,5 τρισ. δρχ.; Σημαίνει 7 δισ. την ημέρα. 
Δηλαδή, αν κάποιος θα πρέπει να τα καλύψει φανταστείτε τι σημαίνει 7 δισ. 
την ημέρα. Δηλαδή για να εκάλυπτε το έλλειμμα κάθε ένας από τα 2,5 
εκατομμύρια των Ελλήνων φορολογουμένων θα έπρεπε να χρωστάει 3.000 
την ημέρα, όταν το μεροκάματο είναι 2.500. Αυτό βέβαια η Τράπεζα της 
Ελλάδος προσπαθεί να το καλύψει με δανεισμούς. 

Εξετάζω όμως, πιο αναλυτικά αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι 
για πρώτη φορά στην ιστορία του τόπου μας είναι τόσα πολλά τα λεφτά που 
χρωστάμε από αυτό το συγκεκριμένο έλλειμμα της χρονιάς. Τα 7 δισ. την 
ημέρα. Και τον περασμένο Ιούλιο δεν βρέθηκαν 40 δισ. δρχ. Και μέχρι το τέλος 
του χρόνου θα μας λείψουν 10 φορές τόσα επιπλέον. 

Δηλαδή, όχι απλά πλέον το έλλειμμα πήρε γιγαντιαία διάσταση, αλλά μας 
είναι και δύσκολο να το χρηματοδοτήσουμε. Μέχρι τώρα πληρώναμε τα 
σπασμένα του χθες δεσμεύοντας με ελλείμματα το αύριο. Σήμερα δεν έχουμε 
καν χρήματα για να πληρώσουμε τα σπασμένα του χθες. 

Να λοιπόν ο πρώτος φαύλος κύκλος της οικονομίας. Παραλαμβάνεις 
μεγάλο έλλειμμα, κάνεις μεγάλο δανεισμό. Κάνοντας μεγάλο δανεισμό, 
πληρώνεις μεγάλα τοκοχρεωλύσια. Άρα αυξάνεις τις δαπάνες σου, άρα 
ξαναμεγαλώνει το αρχικό σου έλλειμμα. Είναι η λερναία ύδρα της οικονομίας 
που αναπαραγάγεται. Και σήμερα φθάσαμε, έλλειμμα στο έλλειμμα να 
έχουμε δημόσιο χρέος πάνω από 10 τρισ. δρχ. το οποίο είναι το 117% του 
εθνικού προϊόντος. Τι σημαίνει δημόσιο χρέος 117% του εθνικού προϊόντος 
απλά για τον κόσμο που ακούει; 

Σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να δουλεύουν κάθε μέρα τζάμπα, 
χωρίς να παίρνουν δραχμή για παραπάνω από ένα χρόνο για να 
μπορέσουμε να ξοφλήσουμε αυτό το έλλειμμα. Σήμερα - εάν θέλετε - ας το 
δούμε και από κάποια άλλη οπτική γωνία. Πείτε ότι το κράτος έχει μαζέψει 
από το σύνολο των φόρων που μαζεύει ένα κράτος - ας πούμε - 100 
δραχμές. Μόνο και μόνο το δικό μας κράτος, η Ελλάδα, για να πληρώσει 
σήμερα τους μισθούς του δημοσίου, τους συνταξιούχους, τους τόκους και 
τα χρεωλύσια από τα δάνεια που έχει πάρει πρέπει να πληρώσει - από τις 
100 δραχμές που έχει εισπράξει στην τσέπη του από τους φόρους - 114 
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δραχμές. Δηλαδή, μόνο για μισθούς, συντάξεις και την εξυπηρέτηση του 
δημοσίου χρέους θα πρέπει να δανειστεί το κράτος 14 δραχμές παραπάνω. 
Αφήστε παιδεία, νοσοκομεία, σχολεία, άμυνα που φωνάζουν και δικαιού
νται δαπάνες. Είναι ανελαστικές οι δαπάνες και αυτό το ξέρει πάρα πολύ 
καλά ο κ. Τσοβόλας. Το λέει το υπουργείο του «94% και πάνω είναι η 
ανελαστικότητα των δαπανών». 

Επομένως, αναγκαστικά οι κοινωνικοί πόροι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. 
Αυτός είναι ο δεύτερος φαύλος κύκλος της οικονομίας. Το κράτος για να 
συντηρηθεί με δάνεια πτωχαίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Διώχνει τις άλλες 
τους υποχρεώσεις από τις σάρκες του. Και αν προχωράγαμε με τον ίδιο 
ρυθμό το 1992 από τις 100 δραχμές εισπράξεις στο κράτος οι 167 δραχμές θα 
πήγαιναν μόνο και μόνο για μισθούς, συντάξεις και για τα χρέη του. 

Αλλά ας πάρουμε - εάν θέλετε - και μία άλλη γεύση του ίδιου 
προβλήματος. Τα μεγάλα ελλείμματα που δεν αντικρύζονται από έργα, 
όπως έλεγε και ο κ. Μητσοτάκης, αλλά από σπατάλες του δημοσίου είναι 
γνωστό ότι δημιουργούν πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός δημιουργεί μεγαλύ
τερα επιτόκια στην αγορά. Το κράτος μπορεί να αγοράζει ακριβό χρήμα, 
αλλά ο ιδιώτης, όμως, όχι. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι τα υψηλά επιτόκια 
προσφέρονται μόνο στο πλούσιο κράτος. Παραγκωνισμός του ιδιώτη. Το 
μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. 

Είναι ο τρίτος φαύλος κύκλος της οικονομίας. Είναι ο χορός του θανάτου 
του ιδιώτη. Και αυτό είναι ίσως το χειρότερο απ' όλα, γιατί αυτός ο νέος 
φαύλος κύκλος δεν σταματάει εδώ πέρα. 

Παραγκωνισμός του ιδιώτη σημαίνει και πτώση των επενδύσεων, πτώση 
τηςπαραγωγής. Τι σημαίνει «πέφτει η παραγωγή»; Σημαίνει ότι πέφτουντα 
εισοδήματα και άρα θα πέσουν και οι εισπράξεις φόρων. Άρα θα έχει πάλι 
ελλείμματα και άρα ξαναμπαίνεις στον ίδιο χορό μια που και το έλλειμμα θα 
ξαναφουσκώσει. 

Ας πάμε τώρα - ένα σκαλοπάτι ακόμα πιο βαθειά, στο πρόβλημα που 
απλά το ακούμπησε ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ας δούμε μια όψη 
που είναι τελείως άγνωστη στον ελληνικό λαό. Ελλείμματα ρεκόρ, κρατικοί 
οργανισμοί και επιχειρήσεις που χάνουν λεφτά. Λεφτά από τους φορολο
γούμενους πια άλλα δεν υπάρχουν. Είπαμε ότι από δανεισμό του δημοσίου 
δεν υπάρχουν άλλα. Τι έκανε το ΠΑΣΟΚ; Παρέπεμψ&τα πάντα στο επόμενο 
θύμα, το τραπεζικό σύστημα. 

«Εγώ δεν έχω λεφτά να σας δώσω» - έλεγε ο κ. Τσοβόλας - «πάρτε δάνεια». 
«Μα, δεν μας δίνουν δάνεια, κύριε Τσοβόλα» του έλεγαν οι ελλειμματικοί 
οργανισμοί του δημοσίου που χάνουν συνέχεια, «διότι οι τράπεζες ξέρουν 
ότι είμαστε στο μείον». «Δεν πειράζει» τους καθησύχαζε ο κ. Τσοβόλας «θα 
σας δώσω εγώ την εγγύηση του δημοσίου. Πάρτε δάνεια». Και αυτό γινόταν. 

Ακούστε, λοιπόν, με επίσημα στοιχεία μέχρι τον Ιούνιο του 1989, 
σωρευτικά: Τετρακόσια οκτώ δισεκατομμύρια τέτοια δάνεια με εγγύηση την 
υπογραφή του δημοσίου έχει πάρει η ΔΕΗ. Εξακόσια είκοσι δύο δισεκατομ
μύρια έχουν πάρει τα ασφαλιστικά ταμεία. Εννιακόσια τριάντα δισεκατομ
μύρια έχουν πάρει οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις, και 
οι οργανισμοί. Θέλετε το σύνολο των δανείων στα οποία το κράτος δάνεισε 
την υπογραφή του; Δύο κόμμα έξη είκοσι τέσσερα τρισεκατομμύρια, 
δηλαδή, δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα δισεκατομμύρια. 

Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η πλέον αφανής και άγνωστη στο λαό 
πλευρά του προβλήματος. Αλλά είναι και η πιο επικίνδυνη ωρολογιακή -
πυρηνική, θα έλεγα - βόμβα που απειλεί το αύριο της οικονομίας μας, γιατί 
ήδη το 1989 είχαμε πάνω από 110 δισ. καταπτώσεις. 

Και για να μην καταπέσουν οι εγγυήσεις, έρχονται αυτές οι επιχειρήσεις 
που έχουν χάσει τα πάντα και σου λένε «δώστε μας νέο δάνειο για τα δάνεια 
που δεν μπορούμε να εξοφλήσουμε». Ο πέμπτος φαύλος κύκλος της 
ελληνικής οικονομίας! Αναγκάζεσαι να δώσεις το νέο δάνειο, μεγαλώνει το 
σύνολο της δανειακής υποχρέωσης και από κει και πέρα για να τα βρεις 
αυτά τα χρήματα «ρουφάς σαν σφουγγάρι» από την αγορά, από τις 
συναλλαγές ό,τι χρήμα υπάρχει. Και ποιος μένει πάλι απέξω; Ο ιδιώτης. 

Θα ήθελα να πω ότι στο ΙΚΑ, στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στη ΑΑΡΚΟ, 
στην ΠΥΡΚΑΛ, στην ΕΑΒ, στην ΕΥΔΑΠ, στον ΟΣΕ, στον ΟΑΣ, στον ΟΑΕ έχουν 
ήδη καταπέσει οι εγγυήσεις. Σε επτά ξένες τράπεζες χρώσταγε ο ΟΑΣ όταν 
κατέπεσαν οι εγγυήσεις του. Με την «καλημέρα» που μπήκα στο Υπουργείο 
έπρεπε να πληρώσω 5 δισ. Και άλλα 10,5 μέχρι τέτοια εποχή του χρόνου θα 
πρέπει να πληρώσουμε, γιατί είναι ξένες οι Τράπεζες, γιατί δεν δέχονται 
αυτές νέο δάνειο, και γιατί δεν είναι δυνατόν στο εξωτερικό να εκτεθείς σαν 
κράτος ότι δεν σέβεσαι την υπογραφή σου. 

Αλλά, θα σας πω κάτι άλλο, το οποίο για μένα φωτογραφίζει στο σύνολο 
του πια την αποθέωση του προβλήματος σήμερα που υπάρχει στον τόπο. 
Πάρτε την περίπτωση του περίφημου Οργανισμού Ανασυγκρότησης 
Επιχειρήσεων. Ιδέα Αρσένη! 

Έβαλαν την Εθνική, η οποία είχε τον έλεγχο στις μετοχές των περισσοτέ
ρων προβληματικών εταιριών και πούλησε στον ΟΑΕ τις προβληματικές 
επιχειρήσεις. Πώς πλήρωσε ο ΟΑΕ την Εθνική γι' αυτές τις επιχειρήσεις; Της 
έδωσε ομόλογα. Τι διάρκεια είχαν αυτά τα ομόλογα; Είχαν δύο ετών 
διάρκεια. Προσμένανε το θαύμα! Προσμένανε ότι σε δύο χρόνια θα έχουν 
ανασυγκροτηθεί αυτές οι επιχειρήσεις! Πέρασαν δύο χρόνια, τα ομόλογα 
έληξαν, η Τράπεζα η Εθνική ακόμη να πληρωθεί από τον ΟΑΕ και τώρα 
ακούστε. Από τη μία η Εθνική μηνύει τον ΟΑΕ - κράτος εναντίον κράτους -
που δεν την πληρώνει και από την άλλη η ίδια η Εθνική υπερήφανα στο 
ενεργητικό της παρουσιάζει περίπου 70 δισ. αξίας ομόλογα τα οποία έχουν 
καταπέσει ! 

Επομένως, θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι φτιάξαμε μία τελείως 
ψεύτικη οικονομία, ένα «χάρτινο πύργο» και μέσα στη ψεύτικα αυτή έχουν 
βάλει και το τραπεζικό σύστημα! Κατοικεί και αυτό μέσα σ' αυτό το «χάρτινο 
πύργο»! Και η ελάχιστη έστω πολιτική έντιμη συναίνεση μεταξύ των 
κομμάτων πέρα και πάνω από ιδεολογικά «συρματοπλέγματα» είναι να 
πούμε αυτές τις αλήθειες, να πούμε στο λαό την αλήθεια, να πούμε ότι 
έριξαν έξω ακόμα και το ΠΡΟ-ΠΟ. Υπογράφουμε εγγυήσεις 12 δισ. για να 
πάρει ο ΟΠΑΠ δάνειο. Το μεγάλο «πέναλτυ» του κ. Παπανδρέου! Τρέλανε 
και το 1-2-Χ ακόμα! 
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας). 

Χειροκροτάτε, αλλά μόνο τα λαχεία δεν έπεσαν έξω επί ΠΑΣΟΚ! 
Και θα πρέπει σ' αυτό το σημείο να πω ότι την ίδια αυτή στιγμή που έπεσε 

το κράτος έξω, στο πρώτο εξάμηνο, 6.326 υπάλληλοι διορίστηκαν στα 
νοσοκομεία, για να πληρώσουν οι φορολογούμενοι άλλα 21 δισ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το 85% είναι νοσηλευτικό προσωπικό, κύριε 
Σαμαρά. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ, κύριε Κακλαμάνη, 
δεν έχετε το λόγο. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να διορθώσετε, κύριε Σαμαρά. Μιλήσατε για 
υπαλλήλους. Το 85% είναι νοσηλευτικό προσωπικό, είναι γιατροί και 
νοσοκόμοι. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, 
μην απαντάτε. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπάμαι γιατί από το Βήμα, κύριε Υπουργέ, 
δεν λέτε αλήθεια στη Βουλή! Οφείλετε να πείτε την αλήθεια. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Κύριε Κακλαμάνη σεβασθείτε το 
Κοινοβούλιο επιτέλους! 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): Αν λυπάσθε σεις, κύριε 
Κακλαμάνη, έχω να σας πως ότι κι εγώ λυπάμαι. Γιατί φαίνεται ότι από τότε 
που έχει διακοπεί η ισιοβιότητα ορισμένων Υπουργών στο ΠΑΣΟΚ έχουν 
πάθει μία νευρικότητα μεγάλη! Δεν ήταν κανένας ισόβιος υπουργός, κύριε 
Κακλαμάνη, και θα πρέπει και εσείς να το συνηθίσετε!. Δεν είναι δύσκολο. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οφείλετε να πείτε την αλήθεια. Δεν μπορούμε 
να μιλήσουμε εμείς. Είναι κρίμα ότι εκμεταλλεύεσθε αυτό το γεγονός. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Σας παρακαλώ κύριε Κακλαμάνη, 
καταστρατηγήσατε τα πάντα εδώ μέσα! 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): Θα ήθελα να πω ορισμένα 
θέματα, κύριοι συνάδελφοι, τα οποία επίσης δείχνουν τη νοοτροπία η οποία 
υπήρχε σε σχέση με τα θέματα του προϋπολογισμού, για τον οποίο τόση 
συζήτηση έγινε. 

Ειπώθηκε, ότι άρχισαν να πέφτουν τα έσοδα, μόνον αφ' ης στιγμής ανέλαβε 
η Κυβέρνηση Τζαννετάκη. 

Διαβάζω μια έκθεση την οποία επίτηδες δεν έδωσα στη δημοσιότητα, αλλά 
θα πρέπει να τη δώσω, έκθεση επί της πορείας της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού, την οποία μου έδωσε ο κ. Δρίτσας με το που μπήκα στο 
υπουργείο. Λέει, λοιπόν: «Οι λόγοι που φαίνεται ότι συνέβαλαν αποφασι
στικά στην αρνητική αυτή απόκλιση των εσόδων, δαπανών κ.λπ., είναι: 
Πρώτον, στην επί νέας βάσεως λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του 
υπουργείου, με τον νέο οργανισμό και στην έλλειψη υποδομής και 
προσωπικού που αντιμετωπίζουμε». 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Άρα σεις λέτε, γιατί παίρναμε προσωπικό. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): Υποδομή και προσωπικό 
μετά από 8 χρόνια υπουργίας σας στο υπουργείο Οικονομικών, λέει ο 
διευθυντής σας ότι δεν έχετε ούτε υποδομή, ούτε προσωπικό. Και λέει 
παρακάτω: «Αλλά και στη χαλάρωση της δημόσιας διοίκησης και στη 
χαλάρωση της έντασης των προσπαθειών για είσπραξη των δημοσίων 
εσόδων, πάταξη της φοροδιαφυγής κ.λπ.». 

Αλλά, θέλετε να ακούσετε και κάτι άλλο, το οποίο λέει στη σελίδα 14 ο κ. 
» > 

• . . . . - . · . . . . . . . • • • • . . • . · . - • • . • . . • . . . • 
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ΙΔΡΥΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. 

A.M.6101/06/Β/86/54 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Τ Η Σ 3 0 / 6 / 1 9 8 9 (Σύμφωνα με το ΠΑ 360/1985) 

σε χιλ. δρχ. 

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Αρχική αξία παγίων 

Μείον: Συνολικές αποσβέσεις μέχρι 30/6 

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα (σε τιμές κτήσης) 

Εσοδα χρήσης εισπρακτέα 

Χρεώστες διάφοροι 

Διαθέσιμα 

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 

Κέρδη περιόδου 1/1 - 30/6 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

III. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου & Τόκοι Καταθέσεων 

Αποτελέσματα από Ρευστοποίηση Χαρτοφυλακίου 

Εσοδα από Παροχή Υπηρεσιών & Διάφορα Εσοδα 

Μικτά κέρδη περιόδου 1 / 1 - 30/6 

Μείον: Γενικά Έξοδα Διαχείρισης 

Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30/6 

Καθαρά Κέρδη περιόδου 1/1- 30/6 

30/6/89 

16.656 

7.810 8.846 

44.893 

8.044.383 

592.568 

60.234 

1.952.682 

10.703.606 

2.500.000 

4.260696 

7.350 

1.442.931 

2.492.629 

10.703.606 

1/1-30/6/89 

969.863 

370.545 

173.541 

1.513 949 

61.147 

1.452.802 

9.871 

1.442.931 

30/6/88 

11.276 

6.111 5165 

60.924 

7.463.827 

458.999 

30.178 

653.537 

8.672.630 

2.500.000 

4.134.812 

4.523 

1.003.470 

1.029.825 

8.672.630 

1/1-30/6/88 

683.533 

190.533 

190.627 

1.064.693 

52.016 

1.012.677 

9.207 

1.003.470 

Για την κατάρτιση του πιο πάνω πίνακα ακολουθήθηκαν οι παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές 

α. Αποτίμηση πανιών: Τα πάγια στοιχεία αποτιμήθηκαν στην άξια κτήσης τους και οι αποσβέσεις έγιναν με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 88/1973 

β. Αποτίμηση επενδύσεων σε χρεόγραφα: Η αποτίμηση των επενδύσεων σε χρεόγραφα έγινε σε τιμές κτήσης. 

γ. Μετατροπή σε δραχμές των σε συνάλλαγμα χρεογράφων και καταθέσεων: Η μετατροπή σε δρχ των σε συνάλλαγμα χρεογράφων και κατά 

θέσεων, έγινε με βάση τη μέση τιμή (FIXING) αγοράς - πώλησης συναλλάγματος του Δελτίου Διατραπεζικής Αγοράς Συναλλάγματος 

οε Χ'λ. δρχ. 

IV. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (οε τρέχουσες τιμές) 30/6/85 

Μετοχές 7.614 509 

(Εξωτερικού) (1.690.770) 

Ομολογίες 1.812 251 

(Εξωτερικού και εσωτερικού με ρήτρα συναλλάγματος) (1.770 409) 

Τραπεζικά Ομολογά 1.822.210 

Σύνολο 11248.970 

(Εξωτερικού και εσωτερικού με ρήτρα συναλλάγματος) (3 461 179) 

V. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30/6/88 

6.628.724 

(1.267.589) 

1.697.903 

(1.666.738) 

2.201 902 

10 528 529 

(2 934 327, 

Υπεράξια Επενδύσεων (συμπεριλαμβάνονται δεδουλ. τόκοι τραπεζ ομολόγων) 3 204 587 

.Συνολικός αριθμός μετοχών (τεμ.) 5 000 000 

Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής (δρχ ι 3 500 

Καθαρά Κέρδη περιόδου 1 /1 - 30 6 ανα μετοχή (δρχ ι 289 

3.064 702 

5 000 000 

3 280 

20' 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ 

-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ 

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ Π ZA Ι ΡΗΣ 

Αθήνα 31 AU/OJO T O. 1989 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΣ 

ΛΟΥΚΙΑ Α ΚΟΣΜΙΔΟΥ 



ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

> » 
Δρίτσας; Λέει: «Οι πιστώσεις που γράφτηκαν στον προϋπολογισμό 
δημοσίων επενδύσεων» - και θα ήθελα να το προσέξετε όλοι αυτό, κύριοι 
συνάδελφοι - «για πληρωμή τόκων και χρεωλυσίων δανείων ανάπτυξης, 
μεταφέρθηκαν σε άλλους κωδικούς αριθμούς, με αποτέλεσμα το βάρος της 
αποπληρωμής των δαπανών αυτών, να αναλάβει ο τακτικός προϋπολογι
σμός». Δηλαδή το απέναντι υπουργείο, των Οικονομικών. Αυτό και μόνο 
πιστεύω, δείχνει την νοοτροπία με την οποία έπαιζε το ΠΑΣΟΚ, με το θέμα 
των δαπανών και των εισπράξεων μεταξύ των υπουργείων. Μπαλάκι ήταν. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Σοβαρά το λέτε και είστε υπουργός Οικονομικών; 
Αυτό είναι θετικό, ή αρνητικό; 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): Θέλω να πω, τι παρέλαβα. 
Δεν θέλω να μιλήσω για πολλά πράγματα, κύριε Τσοβόλα. Συγκρατούμαι και 
δεν μιλάω. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Τι να πείτε; Δώσατε από το αποθεματικοί 5 δισ. σε 
δύο μήνες. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): Είπατε προηγουμένως, ότι 
υπάρχει ζήτημα στην φορολογική επιβάρυνση. Και παλιότερα, όπως ξέρετε, 
υπήρχε ζήτημα μεταξύ κ. Παπανδρέου και κ. Μητσοτάκη. Και πρέπει να 
ξέρετε, κύριε Τσοβόλα, φορολογική επιβάρυνση είναι το σύνολο των φόρων 
δια του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος σε αγοραίες τιμές. 

Θα ήθελα να καταθέσω αυτόν τον πίνακα από το 1980 μέχρι το 1989. Το 
1981 ήταν 18,4. Σας αρέσει και παίρνετε πάντα το 1981, που ήταν ένας 
ανορθόδοξος, χρόνος. Βέβαια, το 1989 ήταν 25,2%. Στοιχεία που προκύ
πτουν από τις σχετικές εκθέσεις του προϋπολογισμού. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Και τι σημαίνει αυτό; Η πάταξη της φοροδιαφυ
γής είναι κακό; 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): Άρα η φορολογική επιβά
ρυνση ήταν χειρότερη σε όλη την περίοδο του ΠΑΣΟΚ. 

(Στο σημείο αυτό ο κ. υπουργός καταθέτει τον προαναφερθέντα πίνακα, 
ο οποίος έχει ως εξής): 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΣ 

(Σύνολο φόρων/Ακαθ. Ενχ. Προϊόν σε τρέχουσες Αγοραίες τιμές) % 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

18,7% 18,4 20,8 21,8 22,3 22,4 24,8 25,2 24,5 25,2 

Φόροι 330 δια 389 547 678 848 1.025 1.358 1.596 1.817 2.148 

ΑΕΠ 1.768 δισ. 2.109 2.632 3.108 3.807 4.583 5.475 6.326 7.416 8.524 
Για το έτος 1988 και 1989 τα ποσά προκύπτον* από τη* εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 1989 

Κύριε Τσοβόλα, δεν ξέρω, αν αντιληφθήκατε τι έγινε με το ΜΗΚΥΟ. Το 
ΠΑΣΟΚ σε μια πρωτοφανή αντισυνταγματική και αντεργατική κίνηση, 
ανέθεσε, προφορικά παρακαλώ, σε ιδιωτική επιχείρηση την εισαγωγή σε 
μαγνητικές ταινίες 41.600 φορολογικών δηλώσεων, κύριοι συνάδελφοι, 
αδιαφορώντας για την ολοφάνερη παραβίαση του φορολογικού απόρρη
του. Και βέβαια, όταν η εταιρία σας έφερε το συμβόλαιο, σεις δεν το 
υπογράψατε και με τη σειρά της αυτή κράτησε 10.000 τέτοιες δηλώσεις, σαν 
ενέχυρο και αναγκάσθηκα στις 20 Ιουλίου να πάρω πίσω τις δηλώσεις με την 
απειλή του εισαγγελέα. 

Θα ήθελα να μου πείτε, αν ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι 41.600 
φορολογούμενοι... 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Δυστυχώς, δεν έχω δικαίωμα να απαντήσω. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): Είπατε προηγουμένως, ότι 
θα ασκήσουμε εμείς, δήθεν, πιέσεις πάνω στους εθνικούς λογαριασμούς και 
ότι ετοιμάζεται ο κ. Σουφλιάς να δώσει μυστήριες εντολές για να αλλάξουμε 
τα στοιχεία κ.λπ. 

Όπως ξέρετε, κύριε Τσοβόλα, το Σύνταγμα προβλέπει ότι όλα τα έσοδα 
και τα έξοδα του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο προϋπολο
γισμό και απολογισμό. Όμως το Γενικό λογιστήριο του κράτους δεν 
ανέγραψε στον προϋπολογισμό και απολογισμό του '88 ολόκληρο το ποσό 
του 1,07 τρισ. που εισέπτραξε με έντοκα γραμμάτια του ιδιωτικού τομέα το 
'88. Αλλά αντίθετα τι έγινε: Το Γενικό Λογιστήριο προέβη σε παράνομο 
συμψηφισμό δια της Τραπέζης της Ελλάδος. Πλήρωσε 503 δισ. από τις 
εισπράξεις αυτές για την εξόφληση προηγουμένων εντόκων γραμματίων, 
που είχαν λήξει και εμφάνισε μόνο τη διαφορά των 571 δισ. στους πίνακες 
εσόδου. Έτσι τα 503 δισ. που πλήρωσαν παλιές οφειλές, δεν εμφανίστηκαν 
ως δάνεια πουθενά, ενώ τα είχαν πάρει με τη μορφή των εντόκων 
γραμματίων, ενώ αντικατόπτριζαν επιπλέον έλλειμμα, που τελικά δεν 
φάνηκε και αυτό το έλλειμμα πουθενά. Ταυτόχρονα, από τα 503 δισ. δεν 
εμφανίστηκε τίποτα, ότι πληρώθηκαν παλαιά χρέη. Και έτσι το έλλειμμα 

φάντασμα των 503 δισ. που συνελήφθη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έπαιξε το 
ρόλο να μειώσει και τα δάνεια του δημοσίου και να μειώσει τις δαπάνες για 
αποπληρωμή. 

Θα ήθελα να σας δώσω και τα φύλλα. Και μάλιστα δεν έχω πρόβλημα να 
σας πω ότι τηλεφώνησα και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο 
οποίος είπε με την έγκριση βέβαια του υπουργού των Οικονομικών, ότι ο 
ίδιος δεν διατίθεται να εκτελέσει το φύλλα αυτά μεταβολών και λήψεων στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο και ότι η Ολομέλεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εάν κάτι 
τέτοιο τελικά γίνει, θα αναγκαστεί να απορρίψει ολόκληρο τον απολογισμό 
του έτους 1988. 

Είναι τα φύλλα αυτά, μεταβολών και λήψεων. Το πρώτο από αυτά τα 
φύλλα κ. Τσοβόλα σας είχε εγχειρηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
τον Απρίλιο, όταν είσαστε ακόμα υπουργός. Θα ήθελα να το δώσω, λείπει 
ένα του Δεκεμβρίου. Και τα υπόλοιπα θα είναι όλα έτοιμα. 

(Στο σημείο αυτό ο κ. υπουργός καταθέτει τα προαναφερθέντα φύλλα). 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόλις είπα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, ότι 
κάπου εξαφανίστηκαν 503 δισ., διότι το ΠΑΣΟΚ προηγουμένως έθεσε θέμα 
για διαστρέβλωση αριθμών 1 δισ., 2 δισ. Αλλά πιστεύω ότι τα γεγονότα στην 
οικονομία δεν χρειάζονται δικαστές ούτε συνηγόρους. Πιστεύω ότι δικάζουν 
μόνα τους. Γιατί οι κρίσιμοι αριθμοί της σημερινής οικονομικής μας 
αδυναμίας είναι και ψυχροί και σκληροί και αφοπλίζουν κάθε απόπειρα 
συγκάλυψης. Βρέθηκαν οι άνθρωποι στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τα βρήκαν. 
Και μάλιστα σε ένα Ελεγκτικό Συνέδριο ευνουχισμένο, καταργημένο! 

Ακινητοποιούν αυτά τα στοιχεία λοιπόν κάθε μηχανισμό ωραιοποίησης 
και ακυρώνουν κάθε έκδοση δικαιολόγησης. Και φωτογραφίζουν κάθε 
υπεύθυνο. Και ανάβουν το σήμα κινδύνου. Και ένα τέτοιο συναγερμό, εγώ 
τουλάχιστον αισθάνομαι ότι έχει σημάνει για τον ελληνικό λαό απόψε σ' 
αυτή τη Βουλή. 

Αλλά θα ήταν μόνο η μισή αλήθεια, εάν τουλάχιστον δεν λέγαμε και κάτι 
για το αύριο και μέναμε μόνο στο χθες. 

Εμείς βέβαια, το είπε και ο αρχηγός μας, δεν έχουμε ούτε την εξουσιοδότη
ση, ούτε και το χρόνο για να μπούμε στην καρδιά της κρίσης. Έχουμε όμως -
και αυτό κάνουμε - τη δυνατότητα της απογραφής και κάθε τόσο τη 
διορθωτική ή την ενισχυτική, εάν θέλετε, παρέμβαση μέσα σ' αυτή τη 
δυναμική της καθημερινότητας, η οποία υπάρχει. Γιατί η ζωή συνεχίζεται, 
γιατί η αγορά, οι συναλλαγές, οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη γιατί αυτό μας 
ανάγκασε και μας να κάνουμε πρώτα ορισμένα βήματα δικαιοσύνης. 

Εγώ θεωρώ ότι η άρση της αντιλαϊκής, της βάρβαρης, της αντιευρωπαϊ
κής προσωποκράτησης, σαν θεσμός, έδωσε μια νέα αντίληψη - έτυχε και 
έγινε αυτό στο υπουργείο που ήμουν εγώ, προς θεού δεν το αναφέρω ως 
προσωπικό επίτευγμα για κάποια ανάγκη έντιμης σχέσης μεταξύ Κράτους 
και πολίτη. Και εμείς πρώτα να δώσουμε αυτή την αίσθηση στην αγορά, 
στην πιάτσα, στον κόσμο ότι κάτι αλλάζει, ότι σεβόμαστε τον πολίτη. 

Στο κάτω κάτω της γραφής φθάνουμε στο σημείο να χρωστά το κράτος 
από επιστροφές του ΦΠΑ σε κάποιον ιδιώτη 30 δισ., να χρωστάει ο ιδιώτης 
20 δισ. στο δημόσιο και να τον βάζει μέσα το δημόσιο για προσωποκράτηση ! 

Πιστεύω ότι ήλθε η στιγμή να αλλάξουμε και να γκρεμίσουμε αυτό το 
φράγμα της καχυποψίας και του άγχους που υπήρχε μέχρι σήμερα και που 
υψηνόταν ανάμεσα στο κράτους και στον φορολογούμενο. 

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας). 

Έτσι με τα νέα μέτρα που σύντομα θα προσπαθήσουμε να εξαγγείλουμε, 
μέτρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν τους αριθμούς, δεν θα είναι 
επαναστατικά, απλώς θα βγάλουν αυτές τις αγκίδες από την αγορά οι 
οποίες πονάνε τον κάθε ανθρωπάκο άνευ λόγου. Πιστεύω ότι έτσι θα 
προσπαθήσουμε να σπάσουμε ένα κατεστημένο που υπάρχει σήμερα 
μεταξύ προνομιούχων και ευνοουμένων και να βάλουμε τον δημιουργικό 
εργαζόμενο και τον ανταγωνιστικό Έλληνα στη θέση τους. 

Εν πάση περιπτώσει επειδή είπα για τον ΦΠΑ δεν μπορεί κύριε Τσοβόλα να 
σας ζητά η υπηρεσία τον Απρίλιο του 1989, να κάνετε επιστροφή ΦΠΑ στους 
αγρότες και στους εξαγωγείς, να το υπογράφει μέχρι και ο Γενικός 
Γραμματέας και εσείς να μην το υπογράφετε. 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Ποιο πράγμα, 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): θ α σας δώσω το αντικείμε
νο αυτό που το λέτε «ποιο». Είναι από τη διεύθυνση δεύτερη, προσωπικού 
ΔΟΗ Τμήμα Α', ο υπουργός Τσοβόλας που δεν υπογράφει, υπογράφουν 
όλοι οι άλλοι, εκτός από σας. Θα σας το διαβάσω: «Θεωρούμε ότι η 
επιστροφή του ΦΠΑ στους δικαιούχους είναι θέμα ίσης προτεραιότητας. 
Αναφέρονται σε εκκρεμότητες που ενδεχόμενα υπάρχουν στις υπηρεσίες 
σχετικά με υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ (αγρότες, επενδυτικά αγαθά, 

> » 

EJ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 21 Σεπτεμβρίου 1989 



ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΐΐΗΣ 

Χρειάζεται ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 

ανασυγκρότησης της οικονομίας 

Ο ΠΡΩΗΝ υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. 
Κώστας Σημίτης, διένειμε (στις 5 Σεπτεμβρίου 

1989) την ακόλουθη γραπτή δήλωση: 

«1. Τα αποτελέσματα του σταθεροποιητικού 
προγράμματος 1985-87 ήταν ικανοποιητικά. Η 
πρόοδος που έγινε ήταν σημαντική. Το πρόγραμμα 
δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις για παραπέ
ρα θετική εξέλιξη στη διαδικασία εξυγίανσης της 
οικονομίας. Από το 1987 και μετά είχε αποκαταστα
θεί το κλίμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. 
Το 1988 και τους πρώτους 4-5 μήνες του 1989 
συνεχίστηκε η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών. 

2. Η πρόοδος θα ήταν πιο θεαματική αν από τις 
αρχές του 1988 δεν είχε χαλαρώσει η σταθεροποιη
τική προσπάθεια. Χάθηκε έτσι μια μοναδική ευκαι
ρία για την ταχύτερη προσαρμογή της οικονομίας. 

3. Τα προβλήματα δεν είχαν βέβαια εξαλειφθεί. Ο 
ρυθμός πληθωρισμού για παράδειγμα ήταν και 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Το πιο σοβαρό 
πρόβλημα αποτελούν οι διαρκώς αυξανόμενες 
δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα. Δεν συμβι
βάζονται με την παραπέρα αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού και τη συγκράτηση του ελλείμματος 
του ισοζυγίου πληρωμών. Αποτελούν ήδη 
διαρθρωτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπι
σθεί άμεσα. 

4. Με εξαίρεση τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα 
η σημερινή κυβένρηση παρέλαβε μια οικονομία που 
είχε μπει σε τροχιά βελτίωσης, παρέλαβε ιδίως ένα 
ευνοϊκό οικονομικό κλίμα. Το κλίμα χρειάζεται 
καιρό να διαμορφωθεί και όταν διαμορφωθεί 
απαιτείται συνέχεια, συνέπεια και ιδίως αξιοπιστία 
στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής για να 
διατηρηθεί. Η αδυναμία άσκησης πολιτικής ενέχει 
σοβαρούς κινδύνους. Κάθε αναβολή αντιμετώπισης 
των προβλημάτων οδηγεί σε ανασφάλεια, φυγή 
κεφαλαίων και ένταση των ανισορροπιών. Αρνητι
κή ιδίως είναι η περιγραφή μια κατάστασης από 
την κυβέρνηση ως καταστροφικής, χωρίς ταυτό
χρονη αναφορά στα μέτρα θεραπείας. 

5. Η συζήτηση για την οικονομία δίνει μια 
μονόπλευρη εικόνα χωρίς αναφορά στο αναπτυ
ξιακό έργο του ΠΑΣΟΚ, τη δημιουργία του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, τη βελτίωση της παιδείας, τη 

σημαντική επέκταση των δημοσίων έργων και 
δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει επίσης να τονισθεί η 
προσπάθεια για μείωση των κοινωνικοί ανισοτή
των. 

6. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να καταστήσει 
το ΠΑΣΟΚ αποκλειστικά υπεύθυνο για όλα τα 
σημερινά φαινόμενα δεν ωφελεί. Η πολιτική της 
κάθε κυβέρνησης είναι συνυφασμένη με την πολιτι
κή της προηγούμενης κυβέρνησης. Το τι έκανε η 
Ν.Δ. πριν το 1981, ποια οικονομία και κοινωνία 
διαμόρφωσε επηρέασε την οικονομική πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ. Όπως η οικονομική πολιτική 1981-87 θα 
επηρεάσει τις επόμενες κυβερνήσεις. Η ζωή δεν 

χωρίζεται αυθαίρετα σε τετραετίες «δικές μας» και 
«δικές τους». Γι' αυτό και η σημερινή μικρομματική 
αντιπαράθεση με τη μορφή μιας δήθεν απογραφής 
δεν είναι χρήσιμη. Χρήσιμο θα ήταν να κατονομα
σθούν προβλήματα και να προταθούν λύσεις. 
Χρήσιμο θα ήταν να σταματήσει η διγλωσσία που 
κυριαρχεί, οι καταγγελίες για τα ελλείμματα με την 
ταυτόχρονη διεύρυνση τους. Χρήσιμο θα ήταν να 
γίνει προσπάθεια για ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπι
σης των προβλημάτων. 

7. Χρειάζεται ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 
ανασυγκρότησης της οικονομίας. Το πρόγραμμα 
πρέπει να αποβλέπει στην πραγματοποίηση των 
διαρθρωτικών μεταβολών που απαιτούνται ώστε η 
ελληνική οικονομία να αντιμετωπίσει τον αυξανόμε
νο ανταγωνισμό στα πλαίσια της δημιουργούμενης 
ενιαίας αγοράς. 

8. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να μειώσει 
σημαντικά το έλλειμμα του δημόσιου τομέα. Κεντρι
κή κατεύθυνση της πολιτικής πρέπει να είναι η 
εκλογίκευση των δαπανών, θ α πρέπει να αναθεω
ρηθεί η πολιτική για πολλά κονδύλια του κρατικού 
προϋπολογισμού, όπως για επιδοτήσεις ή επιχορη
γήσεις ή για τις δαπάνες της άμυνας, όπως επίσης η 
πολιτική απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. Επείγον 
πρόβλημα είναι να μελετηθούν μέτρα για την 
αντιμετώπιση του ελλείμματος των ασφαλιστικών 
οργανισμών. Σε σχέση με τα έσοδα πρέπει να 
περιορισθεί η φοροδιαφυγή που εξακολουθεί να 
έχει μεγάλες διαστάσεις, να βελτιωθεί το σύστημα 
φορολογικής διοίκησης και να διευρυνθεί η φορο
λογική βάση. 

9. Οι αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις για το 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα οικονομικής ανασυ
γκρότησης θα μπορέσουν να παρθούν πιο εύκολα 
και να εφαρμοσθούν χωρίς υπέρμετρες αντιδρά
σεις αν υπάρξει ευρύτερη συναίνεση. Το οικονομικό 
πρόβλημα είναι σήμερα σε μεγάλο βαθμό πολιτικό, 
πρόβλημα της δημιουργίας της απαραίτητης ενό
τητας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του 
εκσυγχρονισμού. Αλλαγή χωρίς αντιπαραθέσεις 
δεν είναι βέβαια δυνατή, αλλά χρειάζεται και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια δημιουργι
κή διέξοδο από τις αντιπαραθέσεις». 

> » 
εξαγωγές κ.λπ. και σας παρακαλούν το συντομότερο δυνατό για τη 
διεκπεραίωση τους)». 

Το καταθέτω δε αυτό στο Πρακτικά. 

(Στο σημείο αυτό κ. υπουργός καταθέτει στα Πρακτικά το προαναφερθέν 
έγγραφο). 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ: Με προκαλείτε να απαντήσω ενώ δεν έχω το 
δικαίωμα από τον Κανονισμό. Δώστε μου το δικαίωμα να απαντήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Δεν έχετε το δικαίωμα. Παρακαλώ 
κύριε υπουργέ, μην κάνετε προσωπικές αναφορές για να μην προκαλείτε 
διάλογο. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): Απλώς ήθελα να πω ότι η 
προηγούμενη Κυβέρνηση δια της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, 
ήταν εκείνη που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό το ιστορικό 
πάντρεμα με την ΕΟΚ, την ώρα που δεν είχε ποτέ κοιτάξει τη δυνατότητα 

συμψηφισμού χρεών, την ώρα που χρωστούσε και έβαζε μέσα στις φυλακές 
αν τις χρωστούσαν, την ώρα που της χρώσταγαν με τόκο όταν αυτή 
χρωστούσε, χωρίς τόκο. Πιστεύουμε λοιπόν, εμείς ότι αυτή η νοοτροπία του 
Βεζύρη, και τα δικά σου δικά μου, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει κάτοτε να 
λήξη. 

θ α ήθελα ο' αυτό το σημείο να πω ότι πραγματικά ελπίζουμε αύριο το 
υπουργείου Οικονομικών να πάρει κάποιο περισσότερο αναπτυξιακό 
χαρακτήρα. Και αυτό άλλωστε ζωντανεύει διπλά την ανάγκη της αυτοδύνα
μης Κυβέρνησης που θα πρέπει να πάρει το τιμόνι της χώρας. Αυτό άλλωστε 
είναι για μένα και για την αγορά και για τις συναλλαγές και για τον κόσμο, η 
κορυφαία σήμερα ανάγκη της οικονομίας, το κορυφαίο «ζητείται» της 
Ελληνικής Οικονομίας. Γιατί το συνολικό πολύπλευρο πρόβλημα χρειάζεται 
επειγόντως και τη συνολική ριζοσπαστική πρόταση και λύση του που 
προσφέρει και μπορεί να προσφέρει μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

MIX. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Ποικίλα κυκλώματα απομυζούν 
το δημόσιο χρήμα με διαφόρους τρόπους 

Είχα σχεδιάσει να κάνω μια σκιαγράφηση του υπουργείου Βιομηχανίας, όχι 
βέβαια οποιουδήποτε υπουργείου Βιομηχανίας, ή εκείνου που φαντάζεστε 
ότι υπάρχει, αλλά ακριβώς του υπουργείου Βιομηχανίας, το οποίο 
παρέλαβα, χωρίς βέβαια τη στοιχειώδη διαδικασία παράδοσης και παραλα
βής, όπως καλά γνωρίζετε. Επειδή, όμως, η ώρα είναι περασμένη δεν θα 
αναφερθώ σε μερικά θέματα, τα οποία ήθελα να αναφέρω, και θα 
περιοριστώ σε μερικά άλλα θέματα τα οποία συνάπτονται με το θέμα το 
οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή. Περιττό να πω ότι είναι ένα υπουργείο 
αποστεωμένο, είναι ψευδεπίγραφο, κανονικά εκδίδει μόνο άδειες και 
επιβάλλει πρόστιμα, δεν ασκεί ούτε χαράσσει βιομηχανική πολιτική. Έχουν 
εγκαταλειφθεί σημαντικοί κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας, η χαλυβουρ
γία, η κλωστοϋφαντουργία, οι ναυπηγοκατασκευαστικές μονάδες που ήταν 
κάποτε ανθούσες βιομηχανίες. Αλλά δεν θα ασχοληθώ με αυτά, θα 
τοποθετηθώ κάπως διαφορετικά. 

Εάν κανείς πάει στο υπουργείο αυτό θα δει ότι υπάρχει μια πληθώρα 
επιχειρήσεων και οργανισμών και εταιριών που ανήκουν στο Δημόσιο και 
που υπάγονται ή εποπτεύονται από το υπουργείο Βιομηχανίας. Αυτές 
αποτελούν ένα τεράστιο δίκτυο το οποίο απλώνεται σε όλη τη χώρα. 
Υπάρχουν θυγατρικές εταιρίες, υπάρχουν θυγατρικές των θυγατρικών, 
υπάρχουν κυκλώματα τα οποία συνδέουν τις εταιρίες μεταξύ τους και 
υπάρχει μια τάση αύξησης του προσωπικού των εταιριών αυτών και μείωση 
του προσωπικού του υπουργείου. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι από τις 
1.156 θέσεις του υπουργείου σύμφωνα με το οργανόγραμμα, οι 809 θέσεις 
είναι κενές. Υπάρχουν πολλές αποσπάσεις από το υπουργείο σε άλλα 
υπουργεία, από άλλα υπουργεία στο υπουργείο και, εν τέλει, το υπουργείο 
λειτουργεί με το 1/3 του προσωπικού. Κατά το διάστημα των διακοπών 
έλειπαν τα 2/3 του 1/3. Στο υπουργείο δεν φαίνεται να έχει αποδοθεί η 
σημασία που πρέπει, αντίθετα έχει δοθεί τεράστια σημασία στις επιχειρήσεις 
που υπάγονται στο υπουργείο αυτό και θα σας εξηγήσω αμέσως τους 
λόγους. Υπάρχουν τουλάχιστον 103 θυγατρικές εταιρίες της ΕΤΒΑ. Υπάρ
χουν περίπου 40 εταιρίες που ονομάζονται προβληματικές και υπάγονται 
στο Νόμο 1386. Υπάρχουν 11 ή 12 Ινστιτούτα Ερευνών. 

Υπάρχουν 5 Κλαδικές Εταιρίες υποστήρι
ξης της Βιομηχανίας και υπάρχουν οργανισμοί, 
πλήθος, υπάρχει ο ΕΟΜΜΕΧ με όλο το πλέγμα του 
και υπάρχουν ένα σωρό άλλες εταιρίες που δεν 
γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνουν και πού βρίσκονται. 

Δεν θα σας μιλήσω για τους διορισμούς που 
έγιναν από την 1η Ιανουαρίου. Μόνο στις εταιρίες 
του ΟΛΕ - ενός ΟΛΕ τελείως χρεωκοπημένου -
έχουν προσληφθεί 1.455 άτομα. Αλλά, γενικά, σε 
όλο το υπουργείο φαίνεται ότι έχουν προσληφθεί 
τουλάχιστον 6.000 από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 
εκλογές. Βεβαίως και την ημέρα των εκλογών 
γίνονταν ακόμη προσλήψεις. 

Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής: Γιατί έχει 
δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο το οποίο καλύπτει 
όλη την Ελλάδα; Δεν είναι μόνο η δογματική 
αντίληψη του ΠΑΣΟΚ της επέκτασης του κράτους 
στην οικονομική δραστηριότητα, αποβλέπει σε κάτι 
περισσότερο και σε κάτι βαθύτερο. Με την επέκτα
ση αυτή δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επιδιώ
κουν να ελέγξουν την εξουσία. Και ο έλεγχος της 
εξουσίας, βεβαίως, φθάνει μέχρι του σημείου του 
επηρεασμού της κοινής γνώμης στην περίοδο των 
εκλογών. Όταν γίνονται προσλήψεις στους οργα
νισμούς που υπάγονται στο υπουργείο, ακόμη και 
την Κυριακή των εκλογών, τι άλλο τούτο σημαίνει; 
Όταν είναι απλωμένο όλο αυτό το δίκτυο σε όλη τη 
χώρα; Και είναι δίκτυο μη εποπτευόμενο, δίκτυο 
σχεδόν ανεξέλεγκτο από την κεντρική εξουσία. 
Αυτό το ευρύτατο πλέγμα επανδρώνεται με τοπο
θέτηση κομματικών φίλων και όχι αξιοκρατικά 

και είναι το 
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Θα προχωρήσουμε σε βάθος 
και θα στείλουμε στον 

εισαγγελέα όλες τις 
περιπτώσεις που είναι 

κατάφωρες περιπτώσεις 
παρανομιών και ατασθαλιών, 

οι οποίες συγκρίνονται μόνο με 
τα άλλα σκάνδαλα που 
συζητούνται στη Βουλή 

πολύ φυσικό ότι δημιουργεί στο κράτος, ι υ οποίο 
ταυτίζεται με το κόμμα, τις προϋποθέσεις του ελέγχου της εξουσίας. Και 
αυτό επεδίωξε το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα μεγαλοφυές σχέδιο, σατανικό πάντως 
σχέδιο και εξηγεί εν μέρει, αλλά σε μεγάλο ποσοστό, γιατί το ΠΑΣΟΚ κράτησε 
το 39% στις τελευταίες εκλογές. 

Το αποτέλεσμα όμως αυτής της αδυναμίας ελέγχου της κεντρικής 
υπηρεσίας και της διόγκωσης των Οργανισμών, των Εταιριών, των 
Ινστιτούτων, των Ιδρυμάτων που εποπτεύονται από το υπουργείο είχε ως 
συνέπεια παράλυση, παρανομίες, οικονομικές ατασθαλίες, αδυναμία ελέγ
χου και σκάνδαλα. 

Βεβαίως, με τελικό αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολο
γισμού και με περαιτέρω αποτέλεσμα, όπως είναι φυσιολογικό, την 
επιβάρυνση αυτού τούτου του Έλληνα φορολογούμενου. Στη διασπάθιση 
του δημόσιου χρήματος, στην καταλήστευση, θα έλεγα, του δημόσιου 
χρήματος από μέρους της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να διακρίνουμε 
δύο σκέλη: 

Το ένα σκέλος είναι αυτό που σήμερα εξετάζεται από τη Βουλή με τις 
ανακριτικές επιτροπές και που έχει συνάφεια, βέβαια, με το νόμο περί 
ευθύνης υπουργών. 

Υπάρχει, όμως, και ένα άλλο σκέλος, το οποίο είναι αόρατο στην κοινή 
γνώμη, δεν φαίνεται καθαρά από το λαό, θα φανεί όμως σύντομα. Είναι 
ακριβώς αυτές οι εταιρίες, αυτοί οι οργανισμοί, οι οποίοι απομυζούν το 
δημόσιο χρήμα, λόγω του ότι δεν υπάρχει διαχείριση - όχι σωστή απλώς, 
αλλά ούτε καν διανοείται κανείς να μιλήσει για διαχείριση - και η οποία 
βέβαια τροφοδοτεί ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου, που επηρεάζει, με τη σειρά 

του, το εκλογικό σώμα και δίνει την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ και να πιάσει ένα 
ποσοστό που πιάνει και να μπορεί στις ημέρες των εκλογών να επηρεάσει το 
λαϊκό φρόνημα. 

Α ΥΤΗ εδώ η κυβέρνηση του κ. Τζαννή Τζαννε-
τάκη, έχει δύο αποστολές. 

Πρώτον, την κάθαρση και η κάθαρση δεν είναι 
μόνον αυτή την οποία συζητούμε μέσα στη Βουλή. 
Υπάρχει και η άλλη κάθαρση η οποία θα πρέπει να 
προχωρήσει σε βάθος και, δεύτερον, να δημιουργή
σει τις προϋποθέσεις πραγματικά δημοκρατικών 
εκλογών. Και πραγματικά δημοκρατικές εκλογές 
είναι δυνατόν να γίνουν μόνο όταν το κράτος που 
ταυτίζεται με το κόμμα, δεν θα είναι σι: θέση να 
επηρεάσει το εκλογικό σώμα. 

Εγώ θα πιάσω ελάχιστες περίπτωσης. Είναι 
περασμένη η ώρα και δεν θα ήθελα να καταπονήσω 
περισσότερο το Σώμα. θ α πιάσω λίγες περιπτώ
σεις που αφορούν, πρώτον, τον Οργανισμό Ανασυ
γκρότησης Επιχειρήσεων, τον περίφημο ΟΑΕ και, 
δεύτερον, το θέμα της έρευνας και τεχνολογίας. 

Το υπουργείο αυτό δεν θα έπρεπε να ονομάζεται 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, θ α πρέπει 
να ονομάζεται πρώτα απ' όλα Τεχνολογίας ή 
Έρευνας. Αλλά αυτός ο τομέας έχει εγακταλειφθεί 
πραγματικά πλήρως, την ώρα που βρισκόμαστε 
μπροστά στην τεχνολογική, στην ηλεκτρονική επα
νάσταση. Η Ελλάδα έχασε την πρώτη, τη μεγάλη 
βιομηχανική επανάσταση. Χάνει και την ηλεκτρονι
κή επανάσταση, την τεχνοκρατική επανάσταση της 
εποχής μας. Και την χάνει χάρις στην αμέλεια η 
οποία έχει επιδειχθεί επί οκτώ ολόκληρα χρόνια 
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως θα αποδεί
ξω με τους αριθμούς που θα σας πω και με τα 
παραδείγματα που θα σας αναφέρω. 
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Ας πάμε πρώτα-πρώτα στον ΟΑΕ. Θυμάστε με τι προσδοκίες και 
διθυράμβους έγινε εκείνος ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, με 
τον ν. 1386/83; Είχε εμφανισθεί από το ΠΑΣΟΚ ως λύση εξυγίανσης και 
αναδιάρθρωσης ενός σημαντικού τμήματος της ελληνικής βιομηχανίας, 
(σ.σ. ο «Οικονομικός» ήταν από την πρώτη στιγμή αντίθετος με την ίδρυση 
ενός τέτοιου οργανισμού). 

Διότι, ας μη γελιόμαστε. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής βιομηχανίας 
βρίσκεται στα χέρια του κράτους. Και στα χέρια ειδικότερα του ΟΑΕ, του ν. 
1386, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται αν κάνουν ή δεν 
κάνουν κέρδη, την ώρα που από πίσω τους υπάρχει ο κρατικός προϋπολο
γισμός και τις καλύπτει. 

Αντί για εξυγίανση, λοιπόν, έχουμε ένταση της προβληματικότητας. Αντί 
για αναδιάρθρωση έχουμε αποδιάρθρωση. Όπως θέλετε πέστε το. Και αντί 
για νοικοκύρεμα έχουμε κακοδιοίκηση και πραγματικά εγκληματική αδια
φορία. 

Τα αποτελέσματα είναι να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος με 
περίπου 700 δισ. δραχμές, ή σημερινές τιμές 1 τρισ., σε τρέχουσες τιμές του 
1989. 

Τις συνέεπιες αυτού του πειράματος δεν τις υφίστανται μόνο οι Έλληνες 
φορολογούμενοι, ιδιαίτερα τις υφίστανται οι εργαζόμενοι οι ίδιοι στον ΟΑΕ, 
οι οποίοι ζουν συνεχώς με το άγχος του αύριο, αν θα μείνουν χωρίς δουλειά. 

Βέβαια, αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να μην απολύσει 
κανέναν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, διότι υπάρχει ένα μέλλον και οι 
εργαζόμενοι ξέρουν πολύ καλά ότι, αν δεν φτιάξουν αυτές οι επιχειρήσεις, 
αν δεν επανέλθει η καλή διαχείριση, ασφαλώς στο μέλλον δεν θα είναι 
εξασφαλισμένη η δουλειά τους. 

ΗΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανία που βρίσκεται υπό την κρατική διαχείριση, 
παρουσιάζει, πρέπει να πω - και δεν μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις 

και πραγματικά είμαι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή να τις χρησιμοποιήσω 
- εικόνα σεληνιακού τοπίου. Κομματικοί εγκάθετοι έχουν επιπέσει και 
κατατρώγουν το ασθενικό σώμα αυτού του τμήματος της ελληνικής 
βιομηχανίας. Είπα ότι έχει επιβαρυνθεί σε τρέχουσες τιμές, στοίχισε δηλαδή 
στον Έλληνα φορολογούμενο 1 τρισ. Πώς προέρχεται αυτό το τρισεκατομ
μύριο; 

Πρώτα - πρώτα, από τα τοκοχρεωλύσια, επιβαρύνσεις και προμήθειες 
των ομολόγων που εξέδωσε ο ΟΑΕ και για τα οποία σας μίλησε ο κ. Σαμαράς 
προ ολίγου, με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, για την κάλυψξη 
απαιτήσεων τραπεζών, ασφαλιστικών ταμείων και κοινωφελών οργανι
σμών, όταν ανέλαβε τις επιχειρήσεις. 

Δεύτερον, από το κόστος των εκτεταμένων μετοχοποιήσεων, που έγιναν 
ιδιαίτερα το 1986, και τρίτον, από τις συνεχώς καθημερινά σωρευόμενες 
ζημίες, οι οποίες μεταξύ του 1983 και του 1988 δεκαπλασιάστηκαν μέσα σε 
πέντε χρόνια. 

Έχουμε, είπαμε μια επιβάρυνση. Από τους τόκους, τα χρεωλύσια, τις 
επιβαρύνσεις κλπ., που ανέφερα πριν, επιβάρυνση για τον δημόσιο 
προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του 1988,142,8 δισ. δρχ. Μέχρι τέλος του 1989 
θα φτάσει 223,4 δισ. δρχ. 

Οι μέχρι σήμερα μετοχοποιήσεις των ζημιών έφθασαν στα 204 δισ. Μιλάμε 
για δισεκατομμύρια σαν να πρόκειται για τάληρα. Στο ποσό αυτό, όμως, θα 
πρέπει να προστεθούν και οι τόκοι που θα εισέπραττε το Δημόσιο, αν τα 
χρήματα τα είχε δανείσει με μακροπρόθεσμο δανεισμό για τη χρηματοδότη
ση υγιών επενδύσεων, με ένα μέσο επιτόκιο, αν θέλετε 15%. Η πρόσφατη 
επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο φθάνει τα 106 δισ. δρχ. Παρά 
ταύτα, παρά τις σημαντικές μετοχοποιήσεις, οι ζημιές συνεχίζονται και, 
μάλιστα, αυξάνονται κάθε χρόνο. 

Στο τέλος του 1988 το σύνολο των σωρευμένων ζημιών έφθασαν τα 140,7 
δισ. δρχ. και προβλέπονται άλλα 22 δισ. για το 1989. Το συνολικό, λοιπόν, 
κόστος της αποτυχίας του Ν. 1386, της εξυγίανσης των προβληματικών 
επιχειρήσεων, θα φτάσει μέχρι το τέλος του 1989 στα 692,2 δισ. δρχ., 
υπολογιζόμενο, όμως, σε τρέχουσες τιμές, φθάνει το 1 τρισ. 

Αυτό σημαίνει - τ ο έχει πει ο Πρόεδρος μας ο κ. Μητσοτάκης-ότι για κάθε 
απασχολούμενο σε προβληματικές επιχειρήσεις του ΟΑΕ ο Έλληνας 
φορολογούμενος καταβάλλει έξι εκατ. δρχ. το χρόνο, δεδομένου ότι, πάλι με 
τις σημερινές τιμές, ο κάθε εργαζόμενος στοιχίζει στην επιχείρηση για 
μισθούς και κοινωνικές εισφορές περίπου δύο εκατ. δρχ. το χρόνο, υπάρχει 
μία διαφορά τεσσάρων εκατ., που δεν αντιπροσωπεύει τίποτε άλλο από το 
να περιγράφει και απεικονίζει την έκταση της κακοδιαχείρισης και της 
καταλήστευσης από ομάδες εγκαθέτων, οι οποίοι έχουν μπει μέσα στις 
επιχειρήσεις αυτές, δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν απολύτως και 
διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα σαν να είναι δικό τους. 

Το τι θα μπορούσε να γίνει μ' αυτό το ποσό, δεν το αναφέρω, μπορεί να το 
φανταστεί ο καθένας. 

Πρέπει να πω ότι επενδύσεις και ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού 
αυτών των επιχειρήσεων, πάρα πολύ λίγο απασχόλησαν την Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά και την κεντρική ηγεσία του υπουργείου. 

Μόνο λίγο πριν από τις εκλογές, πρόσφατα, σκέφτηκαν ότι η μεγαλύτερη 
κλωστοϋφαντουργία της χώρας, η Πειραϊκή Πατραϊκή, χρειάζεται σημαντι
κή ανανέωση του εξοπλισμού της. Ο εξοπλισμός της είναι του 1950. 
Αναγγέλλεται, λοιπόν, ένα επενδυτικό πρόγραμμα 16 δισ. δραχμών, χωρίς 
καμμιά εξασφάλιση χρηματοδότησης. 

Στη Χαρτοποιία Δυτικής Ελλάδας, παλιό συγκρότημα του Λαδόπουλου, 
αναγγέλλονται επενδύσεις οι οποίες στη συνέχεια χρηματοδοτούνται με 
βραχυχρόνιο δανεισμό, που θα επιβαρύνει την επιχείρηση με μεγάλα 
χρηματοπιστωτικά έξοδα στο άμεσο μέλλον και θα δυσχεράνει την 
ουσιαστική της εξυγίανση. 

Εν τω μεταξύ, και αυτό είναι το κυριότερο, και αυτό δεν θα μπορούσαν να 
το προβλέψουν ακόμη και οι κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είμαι 
βέβαιος ότι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει σ' αυτές τις επιχειρήσεις, αναπτύχθη
καν ποικίλα κυκλώματα, που τις απομυζούν με διάφορους τρόπους. 
Μεθοδεύονται πωλήσεις στο εξωτερικό σε τιμές κάτω του κόστους, και 
βεβαίως, δεν τους ενδιαφέρει το κόστος, η ζημία ή το κέρδος της 
επιχείρησης. Τους ενδιαφέρει να εισπράξουν το 3% του ειδικού λογαριασμού 
προώθησης εξαγωγών. 

Σε παρκετοβιομηχανία που ανήκει στον ΟΑΕ, όλες οι εξαγωγές το 1988 
ήταν ζημιογόνες. Και μ' αυτό τ ι ; Ο τότε διευθύνων σύμβουλος εισέπραξε με 
δική του πρωτοβουλία 10 εκατ. δρχ. και με έγκριση του διοικητικού 
συμβουλίου άλλα 7,5 εκ. δρχ., δηλαδή εισέπραξε 17,5 εκ. από ζημιογόνες 
εξαγωγές. 

Σε μεγάλη κλωστοϋφαντουργική μονάδα στην οποία πραγματοποιήθη
καν σημαντικές ζημιές αναλήφθηκαν στο πρώτο μόνο 6μηνο του 1989 40,8 
εκατ. δρχ. που αντιστοιχούν στα ποσά που αναλήφθηκαν για όλο το 1988. 
Δηλαδή, επιταχύνθηκε η ανάληψη πριν από τις εκλογές. Γίνονται προμή
θειες χωρίς διαφανείς διαδικασίες. Δίδονται μεγάλες εκπτώσεις, κατά 
σύστημα σε συγκεκριμένους πελάτες. Χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι που 
πληρώνονται χωρίς να εκτελούν έργο. Αυτές είναι μερικές από τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούν οι διοικήσεις, οι οποίες βεβαίως έχουν διοριστεί από το 
ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που αναλαμβάνονται χρήματα 
από τις προβληματικές επιχειρήσεις και, μάλιστα, από διοικητικά στελέχη 
χωρίς να έχουν επιστραφεί μέχρι σήμερα. 

Θα πω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

Ο τ. πρόεδρος της ΠΥΡΚΑΛ πήρε από το 1987 1,9 εκατ. δρχ. τα οποία 
σύμφωνα με πρόσφατη αίτηση του ορκωτού λογιστού, δεν έχουν επιστρα
φεί μέχρι τέλους Ιουλίου 1988. Υπάλληλος της ίδιας εταιρίας εισέπραξε 
τέσσερα εκατ. δρχ. για ταξίδια στο εξωτερικό χωρίς να προσκομίσει κανένα 
δικαιολογητικό. Στην ίδια επιχείρηση ποσό επτά εκατ. περίπου δραχμών 
στάλθηκε σε πρόσωπο στην πρεσβεία μας σχην Ουάσιγκτον χωρίς ποτέ να 
προσκομιστεί κάποιο δικαιολογητικό γιατί εστάλησαν τα λεφτά αυτά. 

Ειδικότερα θα ήθελα να σας πω ότι αυτά τα πράγματα που λέω τα λένε οι 
ορκωτοί λογιστές, τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τους ισολογισμούς, 
(σ.σ. παρά την επίμονη, επί χρόνια, αρθρογραφία του «Οικονομικού»). Και 
κανείς δεν σκέφθηκε από τον Οργανισμό ή από την κυβέρνηση να διατάξει 
ελέγχους. 

Στη ΛΑΡΚΟ, πριν από τον πλειστηριασμό στη χρήση 1988, πραγματοποιή
θηκαν πωλήσεις 19,2 δισ. δρχ. Δημοσίευσαν τον ισολογισμό χωρίς έλεγχο 
ορκωτών λογιστών. Είναι παράνομο σύμφωνα με το νόμο. Κάποιος απλώς 
Έλληνας πολίτης, μια εταιρία μικρή, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 50 
εκατ. σε τζίρο, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει ορκωτό λογιστή. Εδώ 
έχουν 19,2 δισ. και δεν χρησιμοποιούν ορκωτό λογιστή. 

Η ΕΒΟΤΕΧ, κάποια συνεταιριστική επιχείρηση κουρτινών, χρηματοδοτή
θηκε από τον ΟΑΕ επί χρόνια με 485 εκατ. για πωλήσεις 200 εκατ. Τα 
υπόλοιπα 285 εκατ. πού πήγαν; 

Για την ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ, στον ισολογισμό της στις 30.6.88, λέει ο ορκωτός 
λογιστής ότι σημαντικά ποσά απαιτήσεων έχουν εξοφληθεί από τους 
οφειλέτες χωρίς να έχουν καταχωρηθεί οι καταβολές στα βιβλία της 
εταιρίας. Εισέπραξαν λεφτά και δεν τα έγραψαν. Και ο ίδιος ο ορκωτός 
λογιστής ζητά έρευνα για τον προσδιορισμό των ευθυνών. Τι έκανε ο ΟΑΕ; 
Έκανε έλεγχο; Αντίθετα η γενική συνέλευση απαλλάσσει το διοικητικό 
συμβούλιο από κάθε ευθύνη. Ο ΟΑΕ δηλαδή απαλλάσσει το διοικητικό 
συμβούλιο από κάθε ευθύνη. Βάζει την εταιρία σε εκκαθάριση και ποιον λέτε 
ότι διορίζει εκκαθαριστή; Τον ίδιο τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 
σύμβουλο. 

> » 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

> » 
Η ΜΕΚΚΑ, κάποια ταπητουργία στη Θεσσαλία μπήκε σε εκκαθάριση, την 

αναλαμβάνει ο ΟΑΕ, έχει μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. δρχ., μπαίνει σε 
λειτουργία από το 1985 μέχρι το 1988 και ξαναμπαίνει σε εκκαθάριση. 
Χρηματοδοτήθηκε η εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο 10 εκατ. δρχ., με 1 δισ. 487 
εκατ. Λέει ο ορκωτός λογιστής στο πιστοποιητικό του, σε μια επιχείρηση 10 
εκατ. πώς ξεπέρασε η χρηματοδότηση τα 10 εκ.; Έγινε έλεγχος από τον 
ΟΑΕ; Από κανέναν. Πήγαν οι υπάλληλοι του ΟΑΕ εκεί; Αν πήγαν είναι και 
αυτοί υπεύθυνοι. Όπως βλέπετε, όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι όχι 
περιπτώσεις εισαγγελέα, αλλά εισαγγελέων, και φυσικά θα πάνε όλες εκεί. 
Όταν υπάρχει το πιστοποιητικό και υποδεικνύει ευθύνες και δεν γίνεται 
καμμιά απολύτως ενέργεια, τότε αναμφιβόλως θα πρέπει κανείς να σκεφθεί 
ή ότι ο έλεγχος είναι πλημμελής, υπάρχει αμέλεια ή ότι υπάρχει συμπαιγνία. 

Στη χαρτοποιία ΕΓΛ ο κ. Καρράς, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Ζητάει τώρα ο ΟΑΕ τις 
συμβάσεις που η εταιρία αυτή υπέγραψε και δεν απαντούν. Στέλνουν 
υπάλληλο, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις και μάλλον τις 
έχει ο κ. Καρράς. Αλλά για μέρος του εξοπλισμού δεν έχουν γίνει συμβάσεις. 
Από τις 24 Αυγούστου ζητούν τις συμβάσεις και δεν στέλνονται. Η οικονομική 
διεύθυνση δεν έχει καμμία σύμβαση. Για πόσες προμήθειες νομίζετε ότι 
πρόκειται; Για προμήθειες 6 δισ. δραχμών. 

Η Πειραϊκή-Πατραϊκή: Την πληρώνει ο ελληνικός λαός με 1.200 εκατ. 
περίπου το μήνα. Στις 26 Ιουνίου, σε ημερομηνία μεταξύ της διεξαγωγής των 
εκλογών και του σχηματισμού της κυβέρνησης, απολύεται μεγάλο διευθυ
ντικό στέλεχος. Παίρνει 8.300.000 δραχμές αποζημίωση λόγω απολύσεως 
και την επομένη επαναπροσλαμβάνεται με σύμβαση έργου! Απορώ, 
τηλεφωνώ και ζητώ εξηγήσεις. Μου απαντάνε: «μα, αυτή είναι η συνήθης 
τακτική της επιχείρησης». «Δηλαδή - ρωτώ -πόσους φιλοδωρήσατε έτσι με 
8,5 εκατ. δραχμές». 

Την ώρα που μία Κοινότητα στην ύπαιθρο ζητάει 200 χιλιάδες για ένα 
στοιχειώδες έργο ή ένα εκατομμύριο, αυτοί οι κύριοι φιλοδωρούν εαυτούς 
και αλλήλους με 8,5 εκατ. 

Είναι πράγματα αυτά; Δεν νομίζετε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ότι 
αυτά είναι απαράδεκτα; Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να κάνετε κάποιον 
έλεγχο; Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα τεράστια ελλείμματα και γι' αυτό 
υπάρχουν αυτές οι τεράστιες ζημιές σ' αυτές τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι 
το αδιανόητο, αυτές οι κρατικές επιχειρήσεις να λειτουργούν με τέτοια 
τεράστια ζημία. 

Θα προχωρήσω σε παρκετοβιομηχανία που ανήκει στον ΟΑΕ. Γράφει ο 
ορκωτός λογιστής για το 1988 ότι ποσό 38 εκατ. δραχμών αναφέρεται σαν 
κατάθεση σε Τράπεζα στον ισολογισμό της εταιρίας και διεπιστώθη ότι δεν 
υπάρχει. Γράφουν ότι 38 εκατ. τα έχουν κατάθεση στην Τράπεζα, ψάχνει ο 
οκρωτός λογιστής και δεν τα βρίσκει! 

Στην ίδια επιχείρηση κατεβλήθη παράνομα, φυσικά, στον τέως διευθύνο
ντα σύμβουλο κ. Μαρκόπουλο, ενώ είχε παραιτηθεί οικειοθελώς για να 
αναλάβει διοικητική θέση στον ιδιωτικό τομέα, αποζημίωση 14 εκατ. 
δραχμών. 

Στην ΧΡΩΠΕΙ θυμάστε τι έγινε; Τώρα το βλέπουμε που είμαστε κυβέρνηση 
και μπορούμε να το ελέγξουμε καλύτερα. Το είχαμε φέρει τότε το θέμα στη 
Βουλή, αλλά δεν πήραμε καμμιά ικανοποιητική απάντηση. 

Οι εργαζόμενοι, το 1988, εισπράττουν όλη την αποζημίωση τους, 366 εκατ. 
δραχμές. Αυτά πληρώθηκαν από τον ΟΑΕ. Επαναπροσλαμβάνονται όλοι σε 
λίγες μέρες, με δίμηνες συνεχώς ανανεούμενες συμβάσεις, βεβαίως μέσα στα 
πλαίσια της πολιτικής των εκλογικών παροχών του ΠΑΣΟΚ. 

Τώρα για τα διοικητικά έξοδα: Έχουν υπεραυξηθεί. 

Η Πειραϊκή - Πατραϊκή είχε κάποτε ένα διοικητικό συμβούλιο και ένα 
γενικό διευθυντή. Τώρα έχει 14. Είναι η εταιρία που σας είπα πριν ότι έχει 
ζημία το μήνα 1.200 εκατ. δραχμές. 

Η ίδια εταιρία έχει ένα εργοστάσιο στη Γερμανία. Και 14 στην Ελλάδα. Ένα 
στη Γερμανία, επαναλαμβάνω. Το εργοστάσιο στη Γερμανία απασχολεί το 
1/8 του προσωπικού της μητρικής και πραγματοποιεί κύκλο εργασιών ίσο με 
το 40% του κύκλου εργασιών στην Ελλάδα και έχει κέρδη 6 εκατ. γερμανικά 
μάρκα το χρόνο. 

Τι συμβαίνει; Είναι καλύτεροι οι Γερμανοί; Βεβαίως όχι. Απλώς εκεί δεν 
υπάρχουν οι ατασθαλίες που υπάρχουν εδώ. Η ζημιά προέρχεται μόνον 
από την κακοδιαχείριση, τις ατασθαλίες και την έλλειψη παντελώς κάθε 
ελέγχου. 

Υπάρχει όμως και άλλη μεθόδευση λήστευσης αυτών των επιχειρήσεων. Η 
διαδικασία της εκκαθάρισης. 

Δικηγόροι προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ, κομματικοί φίλοι, διορίζονται αν και 
είναι άσχετοι με τη διοίκηση της εταιρίας και μερικές φορές κατοικούν 

μακριά από την έδρα της εταιρίας. Διαχειρίζονται ανεξέλεγκτα μεγάλες 
επιχειρήσεις που παίρνουν από τον ΟΑΕ και καθυστερούν την εκκαθάριση 
επί πολλά χρόνια, γιατί βεβαίως αυτοί κερδίζουν, άσχετα αν ζημιώνει το 
Δημόσιο. Αυτές οι εκκαθαρίσεις εστοίχιζαν στον ΟΑΕ 35.000.000.000 δραχμές 
χωρίς να υπάρχει η ΛΑΡΚΟ μέσα. 

Τώρα να πούμε για την ΛΑΡΚΟ χωριστά. 

Στην παλιά ΛΑΡΚΟ προτιμήθηκε η μακρά και πολυδάπανη διαδικασία TQ<; 
εκκαθάρισης. Ο μόνος λόγος που εξηγεί αυτή την προτίμηση είναι η 
ευκαιρία που έδωσε να πλουτίσουν μερικοί εκλεκτοί φίλοι του ΠΑΣΟΚ στους 
οποίους ανατέθηκε η εκκαθάριση. Ξέρετε πόσο εισέπραξε ο συμβολαιογρά
φος της εκκαθάρισης, και θυμηθείτε πόσο παίρνουμε εμείς οι βουλευτές. Ο 
συμβολαιογράφος, λοιπόν, της εκκαθάρισης εισέπραξε 400.000.000 δραχ
μές. Βεβαίως τόσα θα πάρει και ο εκκαθαριστής, ο γνωστός κ. Ζαχόπουλος, 
ο οποίος, ενώ ο εκκαθαριστής αμείβεται με το πέρας της εκκαθάρισης, 
αυτός διατηρεί και υπαλληλική σχέση και εισέπραξε 2.500.00 ως αμοιβή. 
Μετά τον πλειστηριασμό βέβαια, της παλιάς ΛΑΡΚΟ που έγινε το Δεκέμβριο 
του 1988 ο κ. Ζαχόπουλος εξακολουθεί να διαχειρίζεται τη ΛΑΡΚΟ για 
λογαριασμό του ΟΑΕ μέχρι της 17 Μαΐου του 1989, οπότε και συστήθηκε η 
νέα ΛΑΡΚΟ και εγκαταστάθηκε το καινούργιο της συμβούλιο. Στο διάστημα 
αυτό παρήχθησαν 1.680 τόννοι νικελίου και πουλήθηκαν στο εξωτερικό 
αποφέροντας-είχε ανεβεί η τιμή του νικελίου-6,8δισεκατομμύρια δραχμές. 
Ο κ. Ζαχόπουλος έχει αποδώσει μέχρι σήμερα στον ΟΑΕ δύο δισεκατομμύ
ρια και διαχειρίζεται ελεύθερα, χωρίς να ξέρει κανείς πώς, τα 4,8 
δισεκατομμύρια δραχμές. 

Βεβαίως ο κ. Ζαχόπουλος απολαμβάνει και το ποσοστό του ειδικού 
λογαριασμού προώθησης εξαγωγών και το διαθέτει όπως νομίζει αυτός. 
Δεν θα πρέπει και εκεί να γίνει έλεγχος; Δεν θα πρέπει και εκεί να αποδοθεί 
λογαριασμός; Δεν θα πρέπει και εκεί κάποιος εισαγγελέας να επέμβει; 

Δεν θέλω να συνεχίσω, διότι η κατάσταση είναι η ίδια παντού. Ο 
κατάλογος αυτών των ατασθαλιών δεν σταματάει. Σε πολλές επιχειρήσεις 
βρήκαμε, από τους στοιχειώδεις ελέγχους που κάνουμε και θα πρέπει να πω 
στο Σώμα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μόλις δύο μήνες Κυβέρνηση, δεν είχαμε 
το χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αλλάξει οι διοικήσεις αυτών 
των επιχειρήσεων και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Αλλά για να γίνει 
έλεγχος σε βάθος απαιτείται χρόνος. Παρά ταύτα βρήκαμε αυτά που σας 
λέω. Και προσθέτω: Στην ΠΥΡΚΑΛ, στην ΕΛΙΝΤΑ, στην ΕΠΑΣ και σε πολλές 
άλλες οι ορκωτοί λογιστές σημειώνουν περιπτώσεις διπλής πληρωμής των 
ίδιων τιμολογίων. Σε μία απ' αυτές τηλεφώνησα απλώς για να μάθω πώς 
πληρώνουν τιμολόγια δύο φορές. Μου απάντησαν ότι ήταν λάθος του 
μηχανογραφικού συστήματος. Και τότε ρώτησα - όπως θα ρωτούσατε και 
σεις - καλά, αυτοί που εισέπραξαν για δεύτερη φορά τα χρήματα δεν σας 
είπαν «βρε παιδιά, μας πληρώσατε, γιατί μας ξαναπληρώνετε;» 

Είναι ανεξήγητη η κατάσταση αυτή για κάποιον που σκέπτεται λογικά και 
έντιμα. Δεν είναι καθόλου ανεξήγητη αν σκεφθεί κανείς ότι όλοι αυτοί έχουν 
επωφεληθεί από την καταλήστευση αυτού του χρήματος που δεν είναι δικό 
τους, επιτέλους. 

Σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχουν απούλητα αποθέματα, πάνω από τρία 
χρόνια. Πράγμα που επιβαρύνει βεβαίως, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά 
τους έξοδα. Η παραγωγή γίνεται για χάρη παραγωγής, χωρίς καμμία 
προσοχή στη ζήτηση, γι' αυτό και σωρεύονται αυτά, απώλεια κεφαλαίου, 
απώλεια ωρών εργασίας, βεβαίως τεράστιες ζημίες. 

ΙΣΑΑΚ ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ: Κύριε υπουργέ, με συγχωρείτε, μία ερώτηση. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας): Παρακαλώ, κύριε Λαυρεντίδη! 

ΙΣΑΑΚ ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ: Για όλες αυτές τις ατασθαλίες, έγινε καμμιά 
παραπομπή; 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας): Αυτή τη στιγμή γίνεται έλεγχος και πολύ σύντομα θα 
παραπεμφθούν στον εισαγγελέα μία - μία. Σας είπα ότι η δυσκολία μας είναι 
ότι δεν μπορούμε, ατυχώς, να επιταχύνουμε τους ελέγχους περισσότερο. 
Εκεί που μπορούμε το κάνουμε. Είναι εξωφρενικά αυτά τα οποία βλέπουμε 
και εξωφρενικά αυτά τα οποία υπάρχουν. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα μάθει 
ο ελληνικός λαός. 

ΙΣΑΑΚ ΛΑΥΡΕΝΤΙΔΗΣ: Αυτή την ώρα δεν μας ακούει ο ελληνικός λαός. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας): Σας είπα ότι υπάρχουν δύο σκέλη της κάθαρσης. Η μία είναι 
αυτή που εδώ μέσα στη Βουλή διεξάγεται με το έργο των ανακριτικών 
επιτροπών, αλλά η άλλη είναι αυτή εδώ και υποθέτω ότι δεν είναι μόνο το 
υπουργείο Βιομηχανίας, θα υπάρχουν στην ίδια κατάσταση και πολλά άλλα 
υπουργεία. Συμπτωματικά εδώ στο υπουργείο Βιομηχανίας υπάρχουν 
αυτές οι προβληματικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν την εικόνα 
την οποία σας αναφέρω. 
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ 

Δεν έχει προηγούμενο 
ΜΕΤΑ τη συζήτηση στη Βουλή ο πρώην υπουργός 
Οικονομικών και σημερινός υπουργός Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μιλτιάδης Έβερτ 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Κατά τη χθεσινή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση 
στη Βουλή, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε μία απέλπιδα 
προσπάθεια του να συγκαλύψει τη σπάταλη και 
σκανδαλώδη διαχείριση του ΠΑΣΟΚ, επιχείρησε να 
κάνει σύγκριση της περιόδου διακυβερνήσεως της 
χώρας από τη Νέα Δημοκρατία με την περίοδο του 
ΠΑΣΟΚ. 

Η περίοδος της διακυβερνήσεως της χώρας από το 
ΠΑΣΟΚ δεν έχει προηγούμενο από πλευράς καταστρο
φικής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. 

Η δεκαετία του '80 θα μείνει στην ιστορία ως η χαμένη 
δεκαετία. 

Οάπρεπε να κληθούν οι καθηγηταί της Δημοσίας 
Οικονομικής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
για να δώσουν εντός ενός μηνός μία επιστημονική 
απογραφή των αποτελεσμάτων της εγκληματικής 
διαχείρισης για να αποδειχθεί άλλη μία φορά ότι η 
πραγματικότητα είναι μία: Το ΠΑΣΟΚ οδήγησε τη 
χώρα στη χρεωκοπία. 

Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να συνειδητοποιή
σει ο ελληνικός λαός. 

Τα στοιχεία και οι αριθμοί αποδεικνύουν με αδιάψευ
στο τρόπο την καταβαράθρωση της ελληνικής οικονο
μίας κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας 
από το ΠΑΣΟΚ. 

Ενώ την περίοδο 75-'81 οι τρέχουσες δημόσιες 
δαπάνες εκάλυπταν το 28% του Ακαθάριστου Εγχώ
ριου Προϊόντος κατά την περίοδο '82-'88 καλύπτουν 
πάνω από το 40%. 

Η αλόγιστη αυτή αύξηση είχε ως συνέπεια ο δημό
σιος δανεισμός να αυξηθεί την περίοδο '82-'88 κατά 
433% ενώ την περίοδο 75-'81 αυξήθηκε κατά 106%. 

Η αλόγιστη αυτή αύξηση του δημόσιου δανεισμού 
είχε ως συνέπεια ο δημόσιος τομέας να απορροφά το 

63,3% της συνολικής χρηματοδότησης κατά την περίο
δο '82-'88 ενώ κατά την περίοδο 75-'81 κάλυπτε το 
35,5%. 

Και όλα όμως τα λοιπά οικονομικά μεγέθη κινήθηκαν 
κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το 
ΠΑΣΟΚ σε απαράδεκτα επίπεδα την ώρα που η 
παγκόσμια οικονομία αναπτυσσόταν και οι παρενέρ
γειες από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίες του 
70 είχαν ξεπεραστεί. 

Την περίοδο 75-'81 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 4,7% έναντι 2,3% των 
χωρών της ΕΟΚ. Δηλαδή, η Ελλάδα είχε υπερδιπλάσιο 

ρυθμό αυξήσεως του Εθνικού Προϊόντος από τον 
αντίστοιχο της ΕΟΚ. 

Αντίθετα την περίοδο '82-'88 ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
αύξησης του Εθνικού Εισοδήματος ήταν 1,4% έναντι 2% 
των χωρών της ΕΟΚ. 

Έτσι «για πρώτη φορά» από τη δεκαετία του '50 οι 
ρυθμοί αυξήσεως του Εθνικού Εισοδήματος υπολοίπο-
νται εκείνων των χωρών της ΕΟΚ με συνέπεια να 
μεγαλώνει αντί να μικραίνει η διαφορά των μεγεθών 
της Ελληνικής Οικονομίας από τα αντίστοιχα μεγέθη 
των χωρών της Κοινότητας. 

Η βιομηχανική παραγωγή το 1988 κινήθηκε σε 
χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα του 1981. Ενώ το 1981 
οι επενδύσεις κάλυπταν το 19% του Εθνικού Προϊόντος, 
το 1988 εκάλυπταν μόλις το 15%. Η μείωση του 
ποσοστού επενδύσεων στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν καλύφθηκε από την αύξηση του ποσοστού της 
δημόσιας κατανάλωσης το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν καλύφθηκε από την αύξηση του ποσοστού της 
δημόσιας κατανάλωσης στο Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν. 

Αλλά και πέρα από τα καθαρά οικονομικά μεγέθη και 
τα αποτελέσματα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ στον 
κοινωνικό τομέα υπολείπονται κατά πολύ από εκείνα 
της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι οι πραγμα
τικές εβδομαδιαίες αποδοχές, ενώ αυξήθηκαν με μέσο 
ετήσιο ρυθμό σε σταθερές τιμές 6% την περίοδο 75-'81, 
την περίοδο '82-'88 αυξήθηκαν μόνο 1,7%, ενώ η 
ανεργία την περίοδο της διακυβερνήσεως της χώρας 
από το ΠΑΣΟΚ τριπλασιάστηκε. 

Ενώ ο πληθωρισμός την περίοδο 75-'81 κινήθηκε με 
ετήσιο ρυθμό 16,1%, την περίοδο '8V88 κινήθηκε με 
ρυθμό 18,8% και αυτό παρά το γεγονός ότι ο πληθωρι
σμός σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκε δραστικά 
στη δεκαετία '80. 

Αυτά τα στοιχεία δεν έχει παρά να τα αναζητήσει ο κ. 
Παπανδρέου από τους επίσημους Εθνικούς Λογαρια
σμούς που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει δημοσιεύσει». 
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ΜΠΑΙΝΩ σε ένα άλλο θέμα, στον τομέα της έρευνας. Είμαστε, όπως 
είπα και πριν, σε εποχή τεχνολογικής επανάστασης, που γίνεται επί 

των ημερών μας. Οι επαναστατικές μηχανές της βιομηχανικής περιόδου 
είχαν την ικανότητα να μετατρέπουν την ενέργεια σε υλικό πλούτο. Οι νέες 
μηχανές της τεχνολογικής περιόδου μετατρέπουν τη σκέψη, την ευφυΐα του 
ανθρώπου σε πλούτο. 

Τι κάνουμε, όμως, εμείς στο θέμα της έρευνας; 

Το ΠΑΣΟΚ στις προεκλογικές του εξαγγελίες και το 5ετές αναπτυξιακό του 
πρόγραμμα, πρόβλεπε το ποσοστό του ΑΕΠ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΑΧΑΗΣ: Αυτά έπρεπε να τα πείτε νωρίτερα, για να τα 
ακούσει ο ελληνικός λαός. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας): Κύριε Κοραχάη, αυτή την ώρα έτυχε ο κλήρος να μιλάω εγώ. 
θ α έπρεπε, βέβαια, να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Υποθέτω, ότι αυτοί που 
δεν έχουν κοιμηθεί ακόμη, θα τα ακούνε. 

Να γυρίσω στην έρευνα. Έλεγε, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ στις προεκλογικές του 
εξαγγελίες και στο 5ετές αναπτυξιακό του πρόγραμμα: «Το ποσοστό του 
ΑΕΠ, που θα διατίθεται για την έρευνα και την τεχνολογία, θα ανέβει στο 
0,70% το 1987, έναντι του 0,20% που ήταν το 1981 επί Νέας Δημοκρατίας». Και 
υπέθετε το ΠΑΣΟΚ ότι θα έπρεπε να πλησιάζει το 1% στο τέλος της 10ετίας 
του '80. 

Σήμερα, μετά από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, στο τέλος της 
10ετίας του '80 η χώρα μας εξακολουθεί να δαπανά το 0,26% του ΑΕΠ. Σε 
άλλες χώρες φθάνει και ξεπερνά το 1%. Βρισκόμαστε, δηλαδή, τέσσερις 
φορές πίσω. Δαπανούμε για έρευνα και τεχνολογία το χαμηλότερο ποσοστό 
απ' όλες τις χώρες της ΕΟΚ και έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της 
Ευρώπης. 

Όσον αφορά την έρευνα στον ιδιωτικό τομέα, αυτή είναι επίσης 

ασήμαντη, είναι 0,09% και τούτο, γιατί ποτέ ο ιδιωτικός τομέας δεν 
βοηθήθηκε. 

Αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, βέβαια, την αναγνώρισε και ο ίδιος ο 
Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, όταν, ως Πρωθυπουργός της χώρας, στις 15 
Φεβρουαρίου 1988, στην πρώτη και μοναδική συνεδρίαση της ολομέλειας 
του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Έρευνας και σε μια έκρηξη 
αυτοκριτικής, θα έλεγα, παραδέχθηκε και διαβάζω επί λέξει: «Ως πρωθυ
πουργός της χώρας και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος καθημερινά σχεδόν 
διαπιστώνω, με μεγάλη ανησυχία, πόσο επικίνδυνα πίσω βρίσκεται η χώρα 
μας στον τομέα της έρευνας. Όταν, δε, λέω καθημερινά, δεν χρησιμοποιώ 
απλώς σχήμα λόγου. Είμαι υποχρεωμένος να πω τη δυσάρεστη αλήθεια. Η 
κοινωνία μας δεν έχει φθάσει στο επίπεδο της πρόκλησης του 1992». Αυτά 
έλεγε ο κ. Παπανδρέου. 

Παράλληλα, ο αριθμός των ερευνητών καλύπτει ένα μικρό ποσοστό του 
ενεργού πληθυσμού, είναι κάτω του 0,1% ενώ οι ανεπτυγμένες χώρες της 
Δύσης διαθέτουν ποσοστά πενταπλάσια των δικών μας. Και τούτο, γιατί το 
σύστημα παραγωγής νέων ερευνητών στη χώρα μας χωλαίνει και καμμία 
μέριμνα δεν είχε ληφθεί από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Χάνουμε και έχουμε 
χάσει πολύτιμο χρόνο. 

Κι αν εξαιρέσουμε τους περίφημους σοσιαλιστικούς αφορισμούς της 
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, η συμμετοχή της χώρας μας στα ερευνητικά 
προγράμματα της ΕΟΚ έχει μειωθεί, μειώνεται τρομακτικά και στο KOMET 
και στο ΕΣΠΡΙΤ και στο ΓΙΟΥΡΙΚΑ και σ' όλα. Μετά το 1986, παρατηρήθηκε 
κάποια κινητικότητα η οποία βέβαια απέχει πολύ μακριά από του να είναι 
ικανοποιητική. 

θέλω να σας πω την απορροφητικότητα της χώρας μας στο πρόγραμμα 
ΒΑΛΟΡΕΝ. Πόσα νομίζετε από τα ποσά, τα οποία προορίζονται για την 
Ελλάδα, απορρόφησε η χώρα μας από το πρόγραμμα ΒΑΛΟΡΕΝ; Απερρό-
φησε 3%, κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που η Ισπανία απερρόφησε 60%. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

Υπάρχουν 19 δισ. δραχμές σήμερα στις Βρυξέλλες για την παραγωγή 
φθηνής και καθαρής ενέργειας από τον άνεμο. Θα χαθούν και αυτά τα 
χρήματα, γιατί οι προθεσμίες τρέχουν. 

Παρεκάλεσα τον Γενικό Γραμματέα της Έρευνας και Τεχνολογίας να 
επισπεύσει ό,τι έχει στα χέρια του, για να μη χάσουμε και τα τελευταία λεφτά 
που υπάρχουν. 

Μπορεί κανείς να υποστηρίξει, παρ' ότι δεν υπάρχουν στοιχεία - ούτε 
στοιχεία υπάρχουν - ότι μεταξύ των ετών 1982 και 1987, σ' αυτά τα πέντε 
χρόνια απερρόφησε η Ελλάδα από τα κοινοτικά ταμεία 3%-4% μόνο των 
κονδυλίων που προορίζονταν για μας. 

Και θα έλεγα και κάτι άλλο, το 1987, από τα ΜΟΠ Πληροφορικής σε 
θέματα έρευνας και τεχνολογίας η κοινοτική συμμετοχή ήταν 350 εκατ. 
δραχμές. Εστάλησαν στην Ελλάδα. Η ελληνική συμμετοχή ήταν 122 εκατομ
μύρια. Εδόθησαν στα Ιδρύματα. Δεν δόθηκε ποτέ η κοινοτική. Κάπου 
χάθηκε ή κάπου την έρριξε αλλού ο κ. Τσοβόλας. Δεν έφθασε ποτέ στο 
υπουργείο Βιομηχανίας, ποτέ στον τομέα της έρευνας. Η ΕΟΚ ρωτάει τώρα 
που πήγαν τα λεφτά. Τα Ιδρύματα ρωτάνε πού πήγαν τα χρήματα και δεν 
ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Ψάχνουμε να τα βρούμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να 
θυμηθεί ο κ. Τσοβόλας, πού πήγαν αυτά τα λεφτά. 

Η χώρα μας μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους πρέπει να 
καταβάλει ανελλιπώς τις εισφορές της. Τέτοιοι οργανισμοί είναι το Ευρωπαϊ
κό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας κλπ. Σύμφωνα μετά στοιχεία 
της προηγούμενης κυβέρνησης οι εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς το 87 
ήταν 252 εκατ. δραχμές. Το 1988 μειώνονται σε 55 εκατ., χωρίς να έχουμε 
αποσυρθεί από κανένα απολύτως οργανισμό. Τι συνέβη; Δεν πληρώναμε τις 
εισφορές μας, δεν πληρώναμε τη συνδρομή μας. Αυτή τη στιγμή χρωστούμε 
1 δισ. δρχ. σε συνάλλαγμα, εκτός του ότι διασυρόμαστε γιατί δεν 
πληρώνουμε συνδρομές, γιατί δεν πληρώνουμε τις εισφορές μας. Αλλά 
έχουμε επιβαρυνθεί με 1 δισ. το οποίο πρέπει να πληρώσουμε εμείς σε 
συνάλλαγμα, διότι αναμφιβόλως η κυβέρνηση μας δεν θέλει να απομονωθεί 
από αυτούς τους οργανισμούς, από αυτά τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Ερευνών. 

ΗΓΕΝΙΚΗ Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχει 92 μόνιμους 
υπαλλήλους, τόσους προβλέπει ο κανονισμός. Το 50% από αυτούς 

είναι διευθυντές και τμηματάρχες και υπάρχουν και 50 υπάλληλοι με 
αναθέσεις έργων που ψάχνουμε να τους βρούμε, αποσπασμένοι από άλλες 
υπηρεσίες. Ο ρόλος τους είναι ασαφής, συγκεχυμένος και ακαθόριστος, δεν 
ξέρουμε τι έργο κάνουν. Φοβούμαστε ότι πάλι υποκρύπτουν αυτές οι 
συμβάσεις εκτέλεσης έργου, κάποια έμμεση χρηματοδότηση εκλεκτών του 
ΠΑΣΟΚ. 

Θυμάστε εκείνο τον περίφημο νόμο πλαίσιο 1514/85 το οποίο σύσσωμη η 
αντιπολίτευση είχε καταδικάσει όπως επίσης και η συντριπτική πλειοψηφία 
της επιστημονικής κοινότητας; Δημιούργησε σύγχυση, οπισθοδρόμηση 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Και χαρακτηριστικά σας λέω ότι 
στα περισσότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας δεν έχουν εκδοθεί οι 
κανονισμοί λειτουργίας τους. 

Στο Δημόκριτο, στο μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, υπάρχουν 
δύο κατηγορίες ερευνητών με ίδια προσόντα και ίδιο αντικείμενο. Η μία 
κατηγορία πληρώνεται κατά 150 χιλ. δρχ. το μήνα πάρα πάνω από την άλλη. 
Οπωσδήποτε υποθέτω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποιο προσόν 
μεγαλύτερο και νομίζω αυτό θα είναι η κομματική τους αφοσίωση. 
Τουλάχιστον, μερικοί από αυτούς. 

Υπάρχουν και κάποιες κλαδικές εταιρίες για τη στήριξη βασικών τομέων 
της βιομηχανίας. Ο τρόπος της λειτουργίας τους είναι περίεργος, μέχρι 
στιγμής δεν έχει καθοριστεί τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και πρέπει να πω 
ότι δεν μας είπαν ποτέ ότι υπάρχει κάποια σχέση τους με την παραγωγή δεν 
μας είπαν ποτέ αν έχουν προσφέρει κάποια υπηρεσία σε ένα τομέα της 
βιομηχανίας. Δεν υπάρχει ερευνητική πολιτική. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο 
Έρευνας που έχει κύρια αποστολή τον καθορισμό της ερευνητικής 
πολιτικής της χώρας ασχολήθηκε με θέματα διεκπεραίωσης. Μέχρι στιγμής 
δεν έγινε τίποτε. Ένα μέλημα αυτής της κυβέρνησης - μπορεί βέβαια να είναι 
μεταβατική κυβέρνηση και ως μεταβατική κυβέρνηση έχει ορισμένη αποστο
λή - είναι ότι εκεί που δεν απαιτείται εκταμίευση να επεμβαίνει ταχύτατα και 
δραστικά. Θα δραστηριοποιηθεί αυτό το Εθνικό Συμβούλιο το οποίο μέχρι 
στιγμής δεν ήταν δραστηριοποιημένο όπως και η στήριξη της βιομηχανίας. 
Κάποτε πρέπει να συνδέσουυχ την έρευνα με την παραγωγή. 

Θέλω να πω λίγα πράγματα για τον ΕΛΟΤ. Τον είχε αφήσει η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ, όπως είχε γίνει κάποτε. Δεν έχει προσωπικό, δεν έχει λεφτά, δεν 
έχει εργαστήρια. Πώς θα πουληθούν τα προϊόντα μας το 1992; Πώς είναι 
δυνατόν να συμβεί αυτό, εάν δεν έχουμε τυποποιήσει τα προϊόντα μας για να 
κυκλοφορήσουν; Θα βρεθούμε εκτός αγοράς. Φέτος δεν απορροφήθηκαν 
400 εκατομμύρια και μας έχουν εγκριθεί 1.700.000.000 τα οποία πρέπει να 
πάρουμε. Τα ΜΟΠ της Αττικής για εργαστηριακή υποδομή και τα ΜΟΠ 

πληροφορικής για εργαστήρια κέντρου πληροφόρησης. Γι' αυτά δεν έχει 
γίνει απολύτως τίποτε. Πραγματικά είναι ένας σημαντικός οργανισμός, ο 
οποίος εάν δεν ενεργοποιηθεί, η Ελλάδα μας θα μείνει απ' έξω και πάλι για 
μία ακόμη φορά. Και θα χάσουμε το τραίνο από αμέλεια. Και διερωτώμαι : Τι 
γινόταν και ποιος ήλεγχε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία με μία απλή, 
απλούστατη, και πρέπει να πω, όχι σε βάθος ενέργεια - έλεγχο κατορθώσα
με να διαπιστώσουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν είχαν διαπιστωθεί αυτά από 
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στον τομέα έρευνας, στον ΕΑΟΤ και σε τόσους 
άλλους οργανισμούς που δεν θέλω να προχωρήσω αυτή τη στιγμή, διότι η 
ώρα είναι περασμένη. Αλλά δεν κατέβηκε ποτέ σε κάποιους από τους 
υπουργούς Βιομηχανίας, των οποίων την εντιμότητα δεν αμφισβητεί κανείς, 
να ελέγξει αυτές τις προβληματικές επιχειρήσεις; Είναι δυνατόν να τρώνε 
τόσα λεφτά; είναι δυνατόν να ζητούν από το δημόσιο προϋπολογισμό 
μονίμως χρήματα και να μη διανοηθεί κανείς γιατί χάνουν αυτά τα λεφτά; 
Δεν είναι ότι υπήρχε αμέλεια, εγώ πιστεύω ότι είναι εκείνο το οποίο είπα στην 
αρχή, το πλέγμα το οποίο έγινε και το οποίο έπρεπε να γίνει όχι από 
δογματικούς λόγους για την επέκταση του κράτους στον οικονομικό τομέα, 
αλλά περισσότερο, επειδή το κράτος συμπίπτει με το κόμμα, για τον έλεγχο 
της εξουσίας μέσω της δραστηριοποίησης στον οικονομικό τομέα. 

Τόσος κόσμος κρέμεται απ' αυτές τις επιχειρήσεις. Και μ' αυτές τις 
επιχειρήσεις, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, κάνατε εκλογές και με τον 
ΕΟΜΜΕΧ και με τους συνεταιρισμούς. Αλλά ατυχώς δεν υπάρχει χρόνος και 
δε νομίζω ότι πρέπει να επεκταθώ. Και με τη ΔΕΗ εκάνατε εκλογές και γι' 
αυτό κρατήσατε το 39% το οποίο, φυσικά χωρίς αυτούς δεν μπορείτε να το 
κρατήσετε με τίποτα. 

Εμείς δεν θέλουμε να ελέγξουμε αυτό τον τομέα, αλλά θέλουμε να τον 
αποκομματικοποιήσουμε, ώστε να είναι ανεπηρέαστος ο λαός όταν 
πρόκειται να ψηφίσει στις προσεχείς εκλογές. 

Λ ΙΓΑ πράγματα θέλω να πω για τη ΔΕΗ: Και θα ήθελα κάποτε να γίνει 
μία συζήτηση, διότι και στη ΔΕΗ μου αναφέρουν ζημιές δισεκατομμυ

ρίων. Αλλά το κυριότερο που θέλω να πω και μόνο, και σ' αυτό το θέμα θα 
περιοριστώ, είναι το πώς χρησιμοποιήθηκε το Κέντρο Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών της ΔΕΗ για τις προεκλογικές ανάγκες του ΠΑΣΟΚ και το 1985 
και το 1989. 

Τυπώθηκαν 4 εκατομμύρια ετικέτες με διευθύνσεις. Πιέστηκε το προσωπι
κό, ιδιαίτερα του τμήματος αποστολής και εργάστηκε υπερωριακά. 'Αλλοι 
μισθωτοί δούλεψαν και εκτός του Κέντρου, απογευματινές και νυχτερινές 
ώρες και Σαββατοκύριακα. Και αμείφθηκαν από τη ΔΕΗ συμπληρώνοντας 
τα αντίστοιχα δελτία απασχόλησης της υπηρεσίας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι και 
η ΔΕΗ χρησιμοποιήθηκε εκτός από τα άλλα τα οποία δεν αναφέρω αυτή τη 
στιγμή, ως ένας κρατικός οργανισμός που υπάγεται στο υπουργείο 
Βιομηχανίας, για τις προεκλογικές ανάγκες του ΠΑΣΟΚ. 

Δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο αυτή τη στιγμή γιατί δεν θέλω να 
ταλαιπωρήσω το Σώμα. θ α μπορούσε να μιλήσει κανείς ώρες ολόκληρες γι' 
αυτή την κατάσταση. Και αντιλαμβάνεσθε γιατί το ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε και 
κράτησε αυτό το ποσοστό - ενώ ήταν καταδικασμένο στη συνείδηση του 
ελληνικού λαού. Με όλο αυτό το πλέγμα το οποίο έγινε και το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε από το κράτος, το οποίο ήταν ταυτισμένο με το κόμμα. 
Αυτή η κατάσταση ήταν απαράδεκτη και θα τελειώσει. 

Εμείς σας υποσχόμεθα ότι όσο μπορούμε, τώρα με την Κυβέρνηση 
Τζαννετάκη, θα προχωρήσουμε σε βάθος και θα στείλουμε στον εισαγγελέα 
όλες τις περιπτώσεις, που όπως είπα και πριν είναι κατάφωρες περιπτώσεις 
παρανομιών και ατασθαλιών οι οποίες συγκρίνονται μόνο με τα άλλα 
σκάνδαλα τα οποία συζητούνται στη Βουλή. 

Το ΠΑΣΟΚ δεν φρόντισε να μας προετοιμάσει για το 1992, και τώρα πάμε 
εκεί «ξυπόλυτοι στα αγκάθια», όπως λέει ο λαός μας, χωρίς να έχουμε 
υποδομή, χωρίς προετοιμασία στον τεχνολογικό τομέα. Τα τρία χρόνια που 
υπολείπονται πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατ' εξοχήν γι' αυτή την 
προετοιμασία και αυτό πρέπει να γίνει από μια κυβέρνηση η οποία θα 
μπορεί να ασκήσει σαφή πολιτική. 

Μετά από όλα αυτά δεν νομίζω ότι θα μπορεί να υπάρχει έστω και ένα 
τμήμα του ελληνικού λαού, εκτός από εκείνους που κρέμονται από τέτοιες 
επιχειρήσεις και τις απομυζούσαν, που να ψηφίσει ξανά το ΠΑΣΟΚ. Είμαι 
βέβαιος και σεις πρέπει να είσθε, ότι αυτά τα πράγματα πρώτη φορά 
συμβαίνουν στην Ελλάδα σ' αυτή την έκταση. Και, φυσικά, δε νομίζω ότι 
πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστούν. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, 
την Κυβέρνηση Τζαννετάκη θα προχωρήσουμε και σ' αυτό το σκέλος της 
κάθαρσης, διότι είναι υποχρέωση μας. Αυτό μας επιβάλλει η ετυμηγορία του 
ελληνικού λαού. 

Από κει και πέρα η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, που 
πιστεύουμε ότι θα είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και πιστεύω ότι 
το πιστεύετε και σεις, θα πάρει τα μέτρα της έτσι ώστε η Ελλάδα να 
αντιμετωπίσει την πρόκληση του 1992 που είναι ιστορική επιταγή για τον 
τόπο μας. Π 


