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Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στα γραφεία των «ΝΕΩΝ» με τη συμμετοχή των κ. 
Στέλιου Αργυρού, προέδρου του ΣΕΒ, Γιάννη Κωστόπουλου, προέδρου της Τράπεζας 
Πίστεως, Γιώργου Προβόπουλου αναπληρωτή καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστη
μίου Αθηνών και Ορέστη Χατζηβασιλείου, τέως προέδρου της ΓΣΕΕ. Τη συζήτηση 

συντονίζει ο διευθυντής του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» Γιάννης Μαρίνος 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στα προεκλογικά μπαλκόνια είναι πολύ απλό να βλέπεις τα 
πράγματα ωραία και τις λύσεις εύκολες για τα διάφορα προβλήματα. 
Όμως, στις 19 Ιουνίου κάποιοι από τους περίπου θαυματοποιούς 
ρήτορες που θα έχουν την τύχη να εκλεγούν βουλευτές, θα έχουν 
και την ατυχία να γίνουν υπουργοί σε κάποια οικονομικά υπουργεία. 
Και τότε θα βρουν ή ίσως θα ξαναβρούν κάποιους ογκώδεις 
φακέλους με τεράστια και φοβερά προβλήματα, που οι 
προεκλογικές επαγγελίες και παροχές τα κάνουν ακόμα 
δυσκολότερα. 
Οι εύκολες λύσεις που όλοι σχεδόν υποσχέθηκαν ότι υπάρχουν και 
οι οικονομικές υποσχέσεις που όλοι έδωσαν, είναι άραγε 
πραγματοποιήσιμες ; 
Και τι θα γίνει με τα άδεια ταμεία και τα τεράστια ελλείμματα του 
Δημοσίου, που ήδη έχουν ξεπεράσει για το 1989 τα δύο 
τρισεκατομμύρια δραχμές, ενώ το εξωτερικό χρέος της χώρας 
υπερβαίνει πια τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και μερικοί το 
υπολογίζουν και πάνω από 30; 
«ΤΑ ΝΕΑ» θέλησαν, ενώ πλησιάζει πια η 18η Ιουνίου, να 
ενημερώσουν όσο γινόταν πιο υπεύθυνα και σφαιρικά τους 



αναγνώστες τους αλλά και την κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις 
εκλογές, για το ποια είναι τα σοβαρά και επείγοντα προβλήματα της 
οικονομίας μας και που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως. 
ΓιΤ αυτό κάλεσαν τέσσερις πολύ ενημερωμένους και ειδικούς να 
συζητήσουν σ' ένα στρογγυλό τραπέζι το θέμα της Οικονομίας μας 
μετά από τις εκλογές, ανοίγοντας τους φακέλους τους και μιλώντας 
τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς ωραιοποιήσεις ή βολικές 
αποσιωπήσεις. 
Την άποψη των παραγωγών εκφράζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών κ. Στέλιος Αργυρός, την πλευρά της 
εργασίας ο τέως πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδας κ. Ορέστης Χατζηβασιλείου, το τραπεζικό σύστημα ο 
πρόεδρος της Τράπεζας Πίστεως κ. Γιάννης Κωστόπουλος και την 
οικονομική επιστήμη ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Γιώργος Προβόπουλος. Τη συζήτηση συντόνισε ο διευθυντής του 
«Οικονομικού Ταχυδρόμου» κ. Γιάννης Μαρίνος, που συνέβαλε κι 
εκείνος στην καλύτερη διευρεύνηση των θεμάτων με στοιχεία και 
απόψεις του. 
Η συζήτηση αυτή που δημοσιεύτηκε στα «ΝΕΑ» από τις 29 Μαΐου έως 
τις 2 Ιουνίου περιέχεται ο αυτό το φυλλάδιο - οδηγό για την 
οικονομία μας. Μαζί με τη συζήτηση δημοσιεύουμε και πρόσφατους 
ενδεικτικούς πίνακες οικονομικών μεγεθών, που δείχνουν 
ανάγλυφα την πορεία της οικονομίας μας τα τελευταία χρόνια, 
συγκρίνοντας την με την οικονομική ανάπτυξη άλλων χωρών της 
ΕΟΚ. Αυτή η σύγκριση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να γίνεται, 
γιατί η οικονομία μιας χώρας σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την οικονομία των χωρών με τις οποίες έχει τον κύριο όγκο των 
εμπορικών της συναλλαγών. 
Πολύ περισσότερο ισχύει αυτή προκειμένου περί των οικονομιών 
των 11 άλλων χωρών της Κοινότητας, αφού ο ανταγωνισμός τους 
δεν μπορεί πια να αντιμετωπιστεί με προστατευτικούς δασμούς και 
απαγορεύσεις εισαγωγών. Και όταν έλθει η 1η Ιανουαρίου 1983, 
δηλαδή μόλις σε τρία χρόνια χωρίς να έχουμε προετοιμαστεί 
στοιχειωδώς για την ενιαία κοινοτική αγορά, θα πληρώσουμε πολύ 
ακριβά την αμεριμνησία και την αδράνεια μας. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η συζήτηση που περιέχει αυτό το 
φυλλάδιο περιορίστηκε μόνο στα προβλήματα που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν αμέσως, και δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στις 
χρόνιες αδυναμίες της οικονομίας μας και στις αναγκαίες 
μακρόπνοες μεταβολές, που θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει 
χωρίς άλλη καθυστέρηση η οικονομική πολιτική της νέας 
κυβέρνησης. ΓιΤ αυτό οι συζητητές έδωσαν έμφαση κυρίως στο 
τεράστιο έλλειμμα του δημόσιου τομέα και το ήδη επικίνδυνα 
διογκούμενο δημόσιο χρέος, που καθιστούν σχεδόν αδύνατο να 
ικανοποιηθούν πολλές από τις προσδοκίες, που γεννήθηκαν από τις 
προεκλογικές επαγγελίες. Αναφέρθηκαν διεξοδικά στον κίνδυνο 
χρεοκοπίας των ασφαλιστικών ταμείων (ένα καυτό θέμα, που σχεδόν 
όλα τα κόμματα αποφεύγουν ακόμα και να θίξουν), στο δημογραφικό 
πρόβλημα της χώρας, στις προβληματικές επιχειρήσεις και το 
τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος από τη συνέχιση της 
ζημιογόνους λειτουργίας τους. Διεξοδικά συζητήθηκαν οι σχέσεις 
εργαζομένων και εργοδοτών και η ανάγκη βελτίωσης της 



παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας στην 
ενιαία αγορά της ΕΟΚ, τα αδιέξοδα του πιστωτικού μας συστήματος 
και η άμεση ανάγκη εκσυγχρονισμού του. Επίσης, το άγος της 
φοροδιαφυγής και οι συνέπειες της. Τέλος, διατυπώθηκαν 
συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα Υιρεπε να γίνει για όλα αυτά. 
Έμειναν έξω από τη συζήτηση τα τεράστιας σημασίας και σχεδόν 
αδιέξοδα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, της παιδείας και της 
αγροτικής οικονομίας, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν άμεσα και σε σύντομο χρόνο. 
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι δευτερεύοντα ή είναι ακίνδυνο να 
αγνοηθούν αφού συνιστούν εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την 
πορεία της χώρας προς ένα καλύτερο αύριο. 





1. ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Να ξεκινήσουμε με το ερώτημα ποια είναι τα κυριότερα οικονομικά 
προβλήματα που υποχρεούται και θα πρέπει νΤ αντιμετωπίσει 
αμέσως η νέα Κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 18ης 
Ιουνίου ; Ποια ιεράρχηση, τους δίνετε και τι θα πρέπει κατά τη γνώμη 
σας να γίνει. 
Θα έλεγα επειδή είναι πρόσφατη η συνέντευξη του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών, όπου ακούστηκαν και απόψεις όχι μόνο των 
βιομηχάνων, αλλά και της κυβερνήσεως και της αξιωματικής 
αντιπολιτεύσεως, αρκετά προχωρημένες και συγκλίνουσες και από 
τις δύο πλευρές, να ξεκινήσει ο κ. Αργυρός και απΤ εκεί και πέρα, θα 
εξελιχθεί η συζήτηση. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: ΚατΤ αρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κ. 
Μαρίνο. Είναι πρωτόγνωρο για «ΤΑ ΝΕΑ» να καλούνται άνθρωποι της 
οικονομικής ζωής και ευχάριστο συγχρόνως. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Εγώ δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά που το κάνει, αλλά 
πάντως δεν είναι σύνηθες για πολιτικές εφημερίδες. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Δεν είναι σύνηθες. 
Θα πάω κατευθείαν στο θέμα. Νομίζω το πρώτο και κύριο θέμα που θ' 
απασχολήσει την επόμενη κυβέρνηση και που θα έπρεπε νΤ 

απασχολεί ήδη τα κόμματα στην προεκλογική περίοδο και να τους 
φέρνει αϋπνία, είναι το θέμα του δημοσίου ελλείμματος και κατά 
συνέπεια και το δημόσιο χρέος, εσωτερικό και εξωτερικό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να μου επιτρέψετε να σας διακόψω. Λέτε, θα έπρεπε 
ν απασχολεί... Μα, απ" ό,τι ξέρω, ο όλες τις ομιλίες των 
Κομμάτων αναφέρονται τα δημόσια ελλείμματα. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Αναφέρονται, αλλά δεν αναφέρονται οι λύσεις 
αντιμετώπισης τους. Μ' αυτή την έννοια εγώ λέω ότι πρέπει να τους 
απασχολεί. Το ν' αναγνωρίσεις ύστερα από πολύ καιρό ότι έχεις 
κάποια ανίατη ασθένεια, γιατί ανίατη φαίνεται να είναι αυτή η 
ασθένεια, δεν σε οδηγεί στη λύση της, αν δεν πάρεις τα κατάλληλα 
μέτρα και τα κατάλληλα φάρμακα. Λοιπόν, το πρόβλημα των 
ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και θα έλεγα του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, διότι εδώ πολύς κόσμος μπερδεύει το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού με το ευρύτερο έλλειμμα που συμπεριλαμβάνει 
Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και τ ασφαλιστικά ταμεία; 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Καιττ ασφαλιστικά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Επειδή η εφημερίδα μας είναι εφημερίδα που όπως 
ξέρετε έχει πολύ πλατιά λαϊκή κυκλοφορία και φυσικά οι 



αναγνώστες της δεν είναι όλοι οικονομολόγοι ή επιχειρηματίες 
για να είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα αυτά, θα μπορούσατε να 
μας εξηγήσετε γιατί είναι καρκίνωμα τα ελλείμματα; Δηλαδή 
ένας τρίτος, ένας απλός άνθρωπος στο δρόμο, ένας εργάτης, 
ένας υπάλληλος, θα έλεγε: «Και τι πειράζει να έχουμε 
ελλείμματα» ; Νομίζω ότι θα πρέπει να εκλαϊκεύσουμε όλα αυτά 
τα πράγματα, ει δυνατόν στ αυτή τη συζήτηση, για να καταλάβει ο 
κόσμος γιατί δεν πάει καλά η ελληνική οικονομία. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Περιορίζομαι στ αυτή τη φάση της συζήτησης, να 
επισημάνω, πολύ επιγραμματικά, κάποιες επιπτώσεις-αρνητικές 
βεβαίως - που ξεπηδούν από τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Θετική δεν υπάρχει καμία; 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Θα μπορούσε να υπάρξει σε ορισμένες 
φάσεις οικονομικής συγκυρίας, σύμφωνα με τις κεϋνσιανές 
δοξασίες. Αλλά δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σ' αυτή τη φάση, 
περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε κανείς νΤ ανακαλύψει έστω 
και κάποια θετικά σημεία. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να το διευκρινίσω. Είπατε για «κεϋνσιανή δοξασία». 
Αυτή δικαιολογεί τις δημόσιες δαπάνες έστω και με ελλείμματα 
όταν είναι σε ύφεση η οικονομία, έχουμε μεγάλη ανεργία, το 
εθνικό εισόδημα δεν αυξάνει. Τότε διογκώνουμε τις δαπάνες του 
Δημοσίου, για να υπάρξει απασχόληση, να υπάρξει αύξηση 
εισοδημάτων και έτσι να τονωθεί ξανά η οικονομία. Αυτό γίνεται 
για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έχει συγκεκριμένο 
προγραμματισμό. Και κυρίως οι δαπάνες γίνονται για παραγωγικά 
έργα. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι θα περιοριστώ τώρα να πω τις αδυναμίες 
βέβαια, που είναι και μοναδικές. Δίχως κατ' ανάγκην η παράθεση να 
σημαίνει ότι υπάρχει και ένα είδος ιεράρχησης εδώ. Πρώτα πρώτα, 
όλοι ομολογούμε και δεν υπάρχει νομίζω κανένα κόμμα, μια και 
αναφέρατε προηγουμένως τα κόμματα και τα προγράμματα τους, να 
μη θέτει το πρόβλημα των πληθωριστικών επιπτώσεων από το 
έλλειμμα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αρα, η πρώτη διαπίστωση είναι ότι το έλλειμμα 
προκαλεί πληθωρισμό. Ένα απ τα κυριότερα αίτια του 
πληθωρισμού είναι το έλλειμμα του Δημοσίου. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Τροφοδοτεί σε μόνιμη βάση, σε σταθερή βάση, 
τον πληθωρισμό. Και αφού τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, έμμεση 
συνέπεια αυτού είναι ότι υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητα της 
εγχώριας παραγωγής. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Που σημαίνει πάλι ότι δεν μπορούν τα ελληνικά 
προϊόντα να πουληθούν στις ίδιες φθηνές τιμές με τα ξένα. Είτε 
στο εξωτερικό είτε και μέσα στην ελληνική αγορά. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θέλετε ένα πιο πέρα αποτέλεσμα αυτής 
ακριβώς της υποβάθμισης της ανταγωνιστικότητας, είναι ότι 
κατακλύζουν τα ξένα προϊόντα τις ελληνικές αγορές, πράγμα που 
δημιουργεί πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών και πιο πέρα δημιουργεί 
και πρόβλημα ανεργίας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Άμα αγοράζουμε ξένα προϊόντα δεν απασχολούνται-
όπως θα μας έλεγε ο κ. Χατζή βασιλείου - οι Έλληνες 



εργαζόμενοι, παύουν να είναι εργαζόμενοι. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ασφαλώς. Μια δεύτερη πάρα πολύ σοβαρή 
επίπτωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δημιουργεί ένα 
καταναλωτικό πρότυπο στην οικονομία. Διότι όλοι, νομίζω, 
γνωρίζουμε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό του το δημοσιονομικό 
έλλειμμα προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, συνεπώς 
αφορά τρέχουσες καταναλωτικές δαπάνες και όχι επενδύσεις. Είναι 
πολύ μικρό το κομμάτι του ελλείμματος, το οποίο αφορά 
επενδύσεις. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι η σχέση - μεταξύ 
κατανάλωσης, απΤ τη μια πλευρά, και αποταμίευσης και επενδύσεων 
από την άλλη χειροτερεύει εις βάρος των επενδύσεων. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και τρώμε από τα έτοιμα περίπου, για να το πούμε 
απλοελληνιστί. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό θα σήμαινε ότι συντηρούμε πλασματικά ένα 
επίπεδο ευημερίας, από τη στιγμή που καταναλώνουμε περισσότερα 
αυτή τη στιγμή, με τη διαφορά ότι υποσκάπτουμε το μέλλον μας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός κάποτε, ότι 
καταναλίσκουμε περισσότερα απ όσα παράγουμε. Δεν είναι 
δόκιμο οικονομικά ν' ακούγεται, αλλά πάντως σαν σλόγκαν, το 
καταλαβαίνει ο καθένας. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω κάποια στιγμή θα έρθει αργότερα η 
συζήτηση και δεν υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες, με αναφορά 
μεγεθών, αλλά το ποσοστό των επενδύσεων τα τελευταία περίπου 
10 χρόνια, ήταν πάρα πολύ χαμηλό, σε σχέση με τη μακροχρόνια 
τάση της ελληνικής οικονομίας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή μέχρι πότε ανέβαινε και πότε άρχισε να 
πέφτει; 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει ένας πίνακας από την έκθεση του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που δείχνει ότι υπάρχουν τρεις 
μεγάλες περίοδοι. Μέχρι το 1973,1963-73, από το 1974 μέχρι το 1980 
περίπου και από το 1981 μέχρι το 1988. Για να περιοριστώ 
περισσότερο στην τελευταία υποπερίοδο, έχουμε ποσοστό 
συνολικών επενδύσεων ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) στο 17%. 
Το ποσοστό αυτό ήταν, αν θυμάμαι καλά, 22% την προηγούμενη 
περίοδο. Έχουμε δηλαδή πτώση στην τελευταία περίοδο 1981 -88. 
Πτώση 5 ποσοστιαίων μονάδων. 
Αυτή η χειροτέρευση των πόρων σημαίνει ότι τα ελλείμματα 
επιβραδύνουν ή, καλύτερα, αναστέλλουν την πορεία της 
οικονομικής ανάπτυξης, από τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι ότι η 
ανάπτυξη προϋποθέτει συσσώρευση υλικού κεφαλαίου, επενδύσεις 
και νέα τεχνολογία, που ενσωματώνεται, δηλαδή αφομοιώνεται, στις 
νέες επενδύσεις. 
Μια άλλη επίπτωση είναι ότι, αυτά τα καταναλωτικά ελλείμματα 
απορροφούν την πλειοψηφία των εθνικών αποταμιευτικών πόρων. 
Αποτέλεσμα για την ιδιωτική παραγωγή, όπως θα μας έλεγε 
ενδεχομένως ο κ. Αργυρός, είναι ότι όλο και λιγότεροι πόροι είναι 
διαθέσιμοι στους λοιπούς τομείς. 
ΑπΤ τη στιγμή που αφαιρούνται αποταμιευτικοί πόροι για να 
καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα, αυτό σημαίνει ότι τα αποστερείται ο 
τομέας της παραγωγής. Ακόμα δε και όταν βρίσκει αυτούς τους 



πόρους, που τους βρίσκει με κάποια δυσκολία πλέον, τους βρίσκει 
σε τέτοια επιτόκια υψηλά, που δημιουργούν προβλήματα. Είναι 
γνωστό ότι όσο πιο ψηλό είναι το επιτόκιο, όσο πιο μεγάλο είναι το 
κόστος δανεισμού, τόσο πιο πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει η 
εγχώρια παραγωγή. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ίσως εδώ θα έπρεπε να διευκρινίσουμε, για να το 
καταλάβουν οι αναγνώστες, ότι έχει ελλείμματα το Δημόσιο 
τεράστια, τα οποία ενδεχομένως το 1989 θα φτάσουν τα 2 
τρισεκατομμύρια δραχμές. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τα ξεπεράσουν. 
ΜΑΡΙΝΟΣ: Ας πούμε 2. Και αυτά τα 2 τρισ. πρέπει να καλυφθούν. 
Τα καλύπτει λοιπόν το Δημόσιο, παίρνοντας απ' τις Τράπεζες με 
διάφορες μορφές την αποταμίευση του ελληνικού λαού. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Και αν μου επιτρέπετε, όχι μόνο από τις Τράπεζες 
και έξω απ' τις Τράπεζες, απΤ ευθείας μέσω των κρατικών 
ομολογιακών εκδόσεων που κάνει... 

MAPI ΝΟΣ: Με ποικίλους τρόπους. Μέσα από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, η οποία είναι το κανάλι μέσα από το οποίο παίρνει το 
Δημόσιο τα λεφτά. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Είναι σκόπιμη μια παρέμβαση κ. Μαρίνο εδώ. Θα 
αναφερθώ κι εγώ σ' αυτό που είπατε πριν, ότι «τρώμε από τα έτοιμα». 
Δεν είναι έτσι. Τρώμε από αυτά που θα παραγάγουμε. Μακάρι να 
είχαμε έτοιμα να τα τρώγαμε. Πρέπει να καταλάβει και ο αναγνώστης 
για τι μιλάμε. Δεν τρώμε από τα έτοιμα, δεν έχουμε έτοιμα για να 
φάμε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Τρώμε από τα έτοιμα, αλλά τρώμε παραπάνω και από 
τα έτοιμα. Χρεώνουμε τις μεταγενέστερες γενιές, και νομίζω ότι 
επειδή αναφέρθηκε ότι το δημόσιο χρέος γενικά φτάνει κάπου τα 
10 τρισ. δραχμές, θα μπορούσε επιγραμματικά να λεχθεί πως 
κάθε Έλληνας σήμερα αλλά και κάθε παιδί που γεννιέται, μόλις 
πρωτανοίξει τα μάτια του έχει χρέος 1.000.000 δραχμές. Είναι 
εκπληκτικό. Πριν προλάβει να πει καν τη λέξη ΠΡΟ-ΠΟ. Και δεν 
τον έχουν χρεώσει άλλοι. Οι γονείς και οι παππούδες του τον 
έχουν χρεώσει. Του φορτώνουν 1.000.000 μίνιμουμ και από κει και 
πέρα ο Θεός βοηθός. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλη συνέπεια είναι ότι πέφτει η παραγωγικότητα 
στην οικονομία, στο βαθμό που συνήθως η αύξηση των ελλειμμάτων 
τροφοδοτείται από αύξηση των δημόσιων δαπανών, με επέκταση 
του δημόσιου τομέα. Έτσι οδηγούμαστε σε μείωση της μέσης 
παραγωγικότητας. Γιατί; Γιατί έχουμε να κάνουμε με δυο, χονδρικά, 
μεγάλους τομείς, το δημόσιο και τον ιδιωτικό, και όλοι ομολογούμε 
ότι ο δημόσιος τομέας έχει μηδενική παραγωγικότητα. Ή, εν πάση 
περιπτώσει, ακόμη και αν είναι θετική, είναι πολύ χαμηλότερη από 
εκείνη του ιδιωτικού τομέα. Αποτελέσματα: Όσο μεγαλώνει ο 
λιγότερο παραγωγικός εις βάρος του περισσότερο παραγωγικού 
τομέα, η μέση παραγωγικότητα στην οικονομία πέφτει. Μια άλλη 
αρνητική επίπτωση είναι ότι με τα παρατεινόμενα ελλείμματα, 
(έχουμε πολύ μεγάλα ελλείμματα τα τελευταία 15 χρόνια στην 
Ελλάδα), δημιουργείται μια ανατροφοδότηση. Δηλαδή τα ίδια τα 
ελλείμματα γεννούν ελλείμματα στο μέλλον. Διότι απ' τη στιγμή που 
αυξάνουν το δημόσιο χρέος, είπατε το νούμερο προηγουμένως, και 
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χρειάζεται να εξυπηρετηθεί αυτό το χρέος, σημαίνει ότι οι δαπάνες 
γιατοκοχρεολύσια αυξάνονται. Συνεπώς δημιουργούμε μια 
ανελαστικότητα στις μελλοντικές δημόσιες δαπάνες. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και το κακό είναι ότι ζητούμε και δάνεια από το 
εξωτερικό και εκεί τα πράγματα είναι δυσκολότερα απ ό,τι αν 
δανειζόμαστε από το εσωτερικό. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι ένα απλό παράδειγμα εδώ θα βοηθούσε 
να κατανοήσουμε τη φύση του προβλήματος. Στον προϋπολογισμό 
που κατατέθηκε και αφορά το 1989, οι δαπάνες εξυπηρέτησης του 
κρατικού χρέους ανέρχονται σε 1 τρισεκατομμύριο 50 
δισεκατομμύρια. Αυτό το νούμερο σχεδόν φτάνει το 50% των 
φορολογικών εσόδων, που προβλέπει ο κ. Τσοβόλας να εισπράξει 
μέσα στο 1989. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή απ ό,τι εισπράξει από φόρους πάσης φύσεως, 
το μισό θα δοθεί αμέσως σε τοκοχρεολύσια, και το άλλο μισό για 
το σύνολο των δαπανών του κράτους. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω μερικούς αριθμούς στ 

αυτά, στην εικονογράφηση ας πούμε, αυτών που είπε, πολύ 
αναλυτικά και καθαρά, ο κ. Προβόπουλος και να καταλήξω στο 
συμπέρασμα που έβγαλε τώρα ο κ. Μαρίνος. Ως προς το τι σημαίνει 
χρέος. Ό τ ι πληρώνω 1 τρισ. μονάχα για την εξυπηρέτηση του. 
Λοιπόν ήθελα να προσθέσω μερικούς αριθμούς. Το δημόσιο χρέος 
έχει φτάσει 10-11 τρισ. αυτή τη στιγμή. Απ' αυτά το 35% είναι 
εξωτερικό χρέος. Αυτό σημαίνει ότιχρωστάμε στο εξωτερικό 23 δισ. 
δολάρια, που είναι το 40% του εθνικού προϊόντος. Το δημόσιο χρέος 
γενικά είναι ήδη 125% του ΑΕΠ. (σ.σ.: πιο μεγάλο δηλαδή από το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν). Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να 



κάνουμε συγκρίσεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι το τελικό ποσό. 
Και αυτό που νομίζω ότι έχει πολλή σημασία, είναι το επιτόκιο το 
οποίο ανέφερε ο κ. Προβόπουλος, πολύ σωστά. Στο παρελθόν 
είχαμε κακομάθει και χρεώναμε την Τράπεζα της Ελλάδος με ό,τι 
επιτόκιο θέλαμε. 1 %, υπήρχαν κάτι τέτοιοι ανοικτοί λογαριασμοί. 
Αυτά δημιουργούσαν ζημιές στις Τράπεζες, οι οποίες τελικώς κάπου 
αλλού έπρεπε να τις μετακυλίσουν και τις πλήρωνε η βιομηχανία με 
τα πολύ υψηλά για την εποχή τους επιτόκια. 
Σήμερα αυτά έχουν εξαντληθεί, ευτυχώς, δηλαδή έχει αλλάξει η 
νοοτροπία. Δηλαδή πάψαμε να κοιτάμε να το σπρώξου με κάτω από 
το χαλί το κόστος του χρήματος του Δημοσίου. Και σήμερα το 
Δημόσιο επιτέλους πληρώνει το επιτόκιο της αγοράς. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Όπως ξέρετε, κ. Κωστόπουλε, αυτό επισημαίνει ο 
Πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών: ότι η κύρια αιτία 
των ελλειμμάτων του Δημοσίου είναι το ότι τώρα πληρώνει 
επιτέλους κανονικό ας πούμε επιτόκιο. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά είναι και ο μόνος τρόπος να 
σταματήσουμε τα ελλείμματα, άμα δούμε πόσο μας κοστίζουν. Αυτή 
τη στιγμή λοιπόν, αν όπως ακούσαμε πληρώνουμε 1 
τρισεκατομμύριο για τοκοχρεολύσια με 10%, θα πει ότι πληρώνουμε 
ακόμα χαμηλό επιτόκιο στο σύνολο. Δηλαδή το μέσο κόστος μας 
είναι 10%. Βέβαια είναι και ένα μέρος απ' αυτό σε δολάρια ή σε άλλα 
νομίσματα. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα που έχουμε αύξηση στην τιμή του δολαρίου 
κάθε μέρα, όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες, σε δραχμικούς όρους 
η επιβάρυνση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Κανένας σχεδόν δεν έχει επισημάνει τι σημαίνει η 
άνοδος της τιμής του δολαρίου, αλλά και της τιμής του 
πετρελαίου, που επίσης έχει ανέβει πολύ και που θα το 
πληρώσουμε πάρα πολύ άσχημα και στο ισοζύγιο πληρωμών. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω αυτή τη στιγμή, 
είναι ότι όλος πια ο περαιτέρω δανεισμός θα γίνεται στο οριακό αυτό 
πλέον επιτόκιο της αγοράς. Άρα, το επόμενο τρισεκατομμύριο που 
θα δανειστούμε, θα το πληρώσουμε όπως το πληρώνει τώρα ο 
καθένας είτε με 20% σε δραχμές είτε με 9,75% σε ECU. Μη 
γελιόμαστε. Από δω και πέρα για να χρεωθεί και άλλα χρήματα το 
Δημόσιο, πληρώνει 20%, όπως και να το κάνουμε. Και αυτό είναι που 
έχει μεγάλη σημασία. Σιγά σιγά θ' αυξηθεί πολύ περισσότερο το 
κόστος της εξυπηρετήσεως του χρέους. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να μας πει λίγο ο κ. Κωστόπουλος, πώς τα καταφέρνει 
να παίρνει τα λεφτά αυτά το Δημόσιο από τις Τράπεζες. Γιατί 
πολύς κόσμος δεν το ξέρει. Ξέρει ότι καταθέτουμε κάποια λεφτά 
και οι Τράπεζες τα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα δίνουν στις 
προβληματικές επιχειρήσεις, τα δίνουν στους επιχειρηματίες, 
στα μονοπώλια ή διάφορα τέτοια. Τι πράγματι κάνουν οι Τράπεζες 
και σε πόση έκταση είναι υπεύθυνες για την καλή ή κακή πορεία 
της ελληνικής οικονομίας ή για τα ελλείμματα ακόμη; 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευτυχώς που δεν με ρωτάτε πού βρίσκουν οι 
Τράπεζες τα λεφτά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Προς το παρόν καταθέτει ο κόσμος. 
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ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Erf αυτού δεν έχω την απάντηση. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν καταθέτει ο κόσμος; 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καταθέτει, αλλά πού τα βρίσκει δεν ξέρω. ΣΤ αυτό 
πραγματικά δεν έχω απάντηση. Γιατί όταν βλέπουμε ν' ανεβαίνουν 
οι καταθέσεις με ένα30% σχεδόν... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή αυτό μπορεί να υπονοεί και έκδοση 
πληθωριστικού χαρτονομίσματος; 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι απλώς η 
παραοικονομία η οποία δημιουργεί, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλά κέρδη, 
τα οποία θα θέλαμε να τα βλέπουμε πιο σωστά, λογιστικά αν μη τι 
άλλο, αλλά τουλάχιστον πάλι καλά που υπάρχουν και αυτά. Από κει 
και πέρα οι Τράπεζες ουσιαστικά ανακατανέμουν αυτά τα χρήματα 
στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Αν εξαιρέσουμε δυο 
τομείς, οι οποίοι σήμερα ακόμα παίρνουν επιδοτούμενα επιτόκια και 
αυτοί είναι εν μέρει οι βιοτέχνες αλλά σε μικρό βαθμό πλέον, αλλά 
κυρίως οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι περίφημες, ΔΕΚΟ, τα υπόλοιπα 
χάρη στην ελευθερία που έχει δώσει πλέον η Τράπεζα της Ελλάδος 
στο τραπεζικό σύστημα και στην ευελιξία που έχει αναπτυχθεί, οι 
υπόλοιπες πηγαίνουν σωστά και εκεί που πρέπει. Και εδώ θα είμαι 
ριζοσπαστικός, γιατί αντίθετα με ό,τι λέγαμε επί χρόνια που τότε 
ίσως είχε σημασία, μπορώ να σας πω ότι αν οι Τράπεζα της Ελλάδος 
μας έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτική η δέσμευση του τόσο των 
καταθέσεων... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ποια είναι η δέσμευση; 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι 38% σε έντοκα γραμμάτια. Αν μας έλεγαν ότι 
δεν είναι υποχρεωτικές από δω και πέρα πλέον... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν θα ξέρατε τι να τα κάνετε; 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Θα λέγαμε: «Παρακαλούμε, μπορείτε να μας 
δώσετε και άλλα; » Αλλωστε αυτή τη στιγμή οι περισσότερες 
Τράπεζες εκτός από τα υποχρεωτικά έχουν και ελεύθερα έντοκα 
γραμμάτια. 



MAPIΝΟΣ: Τι να σας δώσουν και άλλα; 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και άλλα έντοκα γραμμάτια, και άλλα ομόλογα 
προς 20%. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί υπάρχουν 
παρατράπεζες, στις οποίες δανείζεται πολύς κόσμος με πολύ 
υψηλότερα επιτόκια και δεν προσφεύγει στις δικές σας 
Τράπεζες; Γιατί αυτό είναι ανεξήγητο. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό μπορώ να σας το πω. Είναι ανεξήγητο, αν δεν 
λάβει κανείς υπόψη του κυρίως τον παράγοντα μιας αδράνειας την 
οποία έχει ο κόσμος. Έτσι, έχει συνηθίσει αφενός - αυτή είναι μια 
ίσως θεωρητική τοποθέτηση. Η πιο πρακτική είναι ότι αργεί ο 
μηχανισμός να κινηθεί, οι Τράπεζες επί 40-45 χρόνια είχαν δεμένα τα 
χέρια τους. Αργεί να ξυπνήσει και ο ίδιος ο μηχανισμός. Σήμερα 
είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε και τα δάνεια της κατοικίας και τις 
κατασκευές και όλα αυτά. Και ακόμα τα δάνεια τα οποία προκαλούν 
τον παρατραπεζικό δανεισμό για είδη πολυτελείας όπως λέγαμε 
άλλοτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι το δεύτερο έχει τόση σημασία. Η 
παρατραπεζική οικονομία δημιουργήθηκε καθαρά από τότε που οι 
Τράπεζες δεν χρηματοδοτούσαν την κατοικία και τις οικοδομές. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Όχι και τις μικρές επιχειρήσεις; 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Το πολύ 
χρήμα, αυτό που λέμε Γούκος, ήταν οικοδομές. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Εγώ πάντως ξέρω ότι πάρα πολύ άνθρωποι που έχουν 
πάρει ένα εφάπαξ ή έχουν κάποια περαιτέρω εισοδήματα, 
συνήθως τα δανείζουν σε μικρά εμπορικά καταστήματα και 
παίρνουν ένα σημαντικό τόκο. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ λέω ότι το μικρό ακόμα κατάστημα δεν έχει το 
ίδιο μάθει να πάει στην Τράπεζα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μπορεί ένα μικρό κατάστημα να έρθει τώρα και να 
δανειστεί από οποιαδήποτε Τράπεζα; 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί, δηλαδή δύναται. Θεωρητικά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Η Τράπεζα δεν θα του το δώσει εύκολα. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς εδώ λέω ότι και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι 
ξαφνικά, μετά από τόσα χρόνια, να δανείζουμε όλα τα μικρά 
καταστήματα που θα έρθουν. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι εκεί το 
πρόβλημα. Αυτό θα λυθεί πολύ γρήγορα. Δηλαδή νομίζω ότι πολύ 
γρήγορα, εφόσον πια είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε, θα 
μπορέσουμε να δανειοδοτήσουμε υγιώς την αγορά αυτών των 
μικρών ανθρώπων, τους οποίους μην ξεχνάμε ότι ο διευθυντής του 
υποκαταστήματος μας τους ξέρει μια χαρά αν είναι καλοί ή κακοί 
επιχειρηματίες. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Θα ήθελα να προσθέσω εδώ κάτι που ίσως να μη θέλει να 
το πει ο κ. Κωστόπουλος. Ό τ ι η τραπεζική αγορά μέχρι σήμερα 
επηρεαζόταν και από έναν ογκόλιθο, ο οποίος λέγεται Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος. Οι περισσότεροι είχαν μάθει να πηγαίνουν σΤ 

αυτό τον ογκόλιθο. Εξουσίαζε την αγορά. Και οι δυνάμεις αδρανείας 
για εκσυγχρονισμό μέσα στο σύστημα, είναι πολύ μεγαλύτερες από 
τις ιδιωτικές ή μικρότερες Τράπεζες. Θα ξεπεραστεί όμως αυτό και 
συμφωνώ και εγώ με τον κ. Κωστόπουλο, ότι δεν μπορούμε να 
ξεφύγουμε. Ο ανταγωνισμός δηλαδή θΤ αναγκάσει και τον ογκόλιθο 
αυτό ν' αντιδράσει κάποτε. 



2. ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ, 
Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ήθελα να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση για τα 
ελλείμματα, να δούμε ποιες είναι οι επιδράσεις αυτές πάνω στο 
χώρο της εργασίας και στο εργατικό εισόδημα. Τα ελλείμματα είναι 
γνωστό ότι έχουν δραστικές επιδράσεις στο εργατικό εισόδημα. 
Είτε αυτό λέγεται εργατικό εισόδημα ή λέγεται σύνταξη, τα 
ελλείμματα αυτά πολύ σωστά ακούσαμε απΤ όλους τους 
προηγουμένους, ότι τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, αφυδατώνουν 
κυριολεκτικά από θερμίδες τα εισοδήματα των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων και δημιουργούν προβλήματα ακόμα και ο' αυτούς 
τους μικροκαταθέτες που μπορούν να υπάρξουν, υπάρχουν 
αρκετοί, διότι το χρήμα αυτό συνεχώς εξανεμίζεται. Και ας μην 
ξεχνάμε ότι έχουμε δυο υποτιμήσεις και αυτές τις υποτιμήσεις που 
έγιναν ποιος τις πλήρωσε τελικά; Δεν τις πλήρωσε κανένας με 
μεγάλα κεφάλαια και τα ρέστα, διότι οι εργαζόμενοι συνήθως 
χρωστάνε τα ολιγότερα. Δηλαδή η εργατική τάξη, την 
ε ργατοϋπαλληλική. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Είναι καλύτερα να διορθώσουμε πια και την ορολογία. 
Εγώ χρησιμοποιώ κ. πρόεδρε, τον όρο εργατοϋπάλληλοι. Γιατί 
εργαζόμενοι είναι και οι εργοδότες και σκληρά μάλιστα 
εργαζόμενοι. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Όλοι και οι μικροεπιχειρηματίες. Εργαζόμενοι 
είναι όλοι. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Όλοι. Και οι δικηγόροι και οι γιατροί εργαζόμενοι 
είναι. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Οι εργατοϋπάλληλοι υφίστανται αυτό το 
πράγμα, και τις δυο υποτιμήσεις που έγιναν από τότε που κυβερνάει 
το ΠΑΣΟΚ. Πλήρωσαν με το εισόδημα τους. Άρα πρέπει και πολύ 
σωστά παρατηρήσατε κ. Μαρίνο, να γίνει αντιληπτό απΤ τον πολύ 
κόσμο, απ' τους εργατοϋπαλλήλους, απ' τους μικρομεσαίους, ότι τα 
ελλείμματα δεν πρέπει να τους αφήνουν αδιάφορους. Όχι «τι με 
νοιάζει εμένα τι χρωστάει το κράτος, εγώ καλά περνώ». Όχι. Γιατί η 
τροφοδότηση του πληθωρισμού, σου βάζει περισσότερες δραχμές 
στην τσέπη σου αλλά αγοράζεις λιγότερα πράγματα. Και αυτό είναι 
ένα γεγονός που έχει σχέση με το καλάθι της νοικοκυράς. Πόσο 
γεμίζει το καλάθι της νοικοκυράς. Δεν λύνει το πρόβλημα το πόσες 
δραχμές παίρνουμε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Τότε εδώ πρέπει να κάνω μια ένσταση κ. 
Χατζηβασιλείου. Να πω ότι επειδή έχετε διατελέσει και πρόεδρος 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών και όλη σας τη ζωή νομίζω 

• 



στο συνδικαλισμό τη διαθέσατε. Πρέπει να πω ότι πολύ συχνά και 
εγώ αγανακτώ για το ότι, δεν υπάρχει από πλευράς 
συνδικαλιστικής, αντίδραση στα ελλείμματα. Αντιθέτως, τα 
συνδικάτα πάρα πολύ συχνά ωθούν, σχεδόν εκβιάζουν τις 
κυβερνήσεις να δημιουργούν περαιτέρω ελλείμματα. Εγώ 
θεωρούσα πάντα ότι το ακριβώς αντίθετο απ" αυτό έπρεπε να 
κάνουν. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Να κάνω εγώ τη δική μου ένσταση. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: «Τσοβόλα δώστα όλα». 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτό δεν το είπαν ποτέ οι εργατοϋπάλληλοι. 

Μ API ΝΟΣ: Το φώναζαν κάτω από το μπαλκόνι του κ. 
Παπανδρέου. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτοί είναι οι σημαιοφόροι μιας ιδεολογίας. 
Κίτρινης, κόκκινης, πράσινης, μπλε. Εμείς μιλάμε εδώ υπεύθυνα. 
Δεν δέχομαι τη λέξη εκβιασμό. Πίεση ναι, σωστό. Δέχομαι όμως την 
πρώτη σας ένσταση, ότι πράγματι οι εργατοϋπάλληλοι μαζί με τις 
ηγεσίες των, του πρωτοβάθμιου, του δευτεροβάθμιου, του 
τριτοβάθμιου Σωματείου, δεν έχουν απόλυτα γνώση της οικονομίας, 
το πώς κινείται, τι γίνεται. Και υπάρχει και μια παλιά νοοτροπία-εγώ 
μιλώ ελεύθερα και απροκατάλυπτα- «εμένα τι με νοιάζει τι κάνει το 
κράτος ; Εγώ θέλω αυτό». Και είναι μια εποχή που για μένα πρέπει να 
ξεπεραστεί. Γνώσεις πρέπει να έχουμε όλοι μας. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Θα μου επιτρέψετε μια παρέμβαση; Να στηρίξω την 
ένσταση του κ. Χατζηβασιλείου. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα 
εργατοϋπαλλήλων, νομίζω ότι όλη η ελληνική κοινωνία έχει 
μπολιαστεί με την αρρώστια του πληθωρισμού. Και αυτό είναι το 
χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Ο εθισμός σε υψηλά 
επίπεδα πληθωρισμού. 

Μ API ΝΟΣ: Σαν να μην πειράζει δηλαδή. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι. Σαν να μην πειράζει. Δεν μπορούμε δηλαδή ν' 
αποδώσουμε στους εργατοϋπαλλήλους μομφή, διότι με τα αιτήματα 
τους μπορεί να αυξάνουν τα ελλείμματα. Θα την αποδώσουμε σ' όλη 
μας την κοινωνία. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αλλωστε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα όταν 
συγκρίνεται με πληθωρισμούς λατινοαμερικανικών χωρών, 
φαίνεται ασήμαντος. Σημασία όμως έχει ότι είμαστε σήμερα στην 
ΕΟΚ όπου ο μέσος όρος είναι γύρω στο 4% και εμείς έχουμε 
4πλάσιο. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Και θα προσθέσω σ' αυτό κ. Μαρίνο ότι, τουλάχιστον οι 
δημοσκοπήσεις οι τελευταίες, δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι 
προσωπικά ικανοποιημένοι από την οικονομική τους κατάσταση. 
ΠαρΤ όλο που κατά 80% πιστεύουν ότι η χώρα περνάει οικονομική 
κρίση. Τώρα αν μπορείτε αυτά τα δυο να τα συνδυάσετε; 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτό ανάγεται λιγάκι στο ψυχολογικό τομέα. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να συμπληρώσω το δικό σας το ερώτημα. Μήπως 
αυτό οφείλεται στην ψευδαίσθηση που έχουν οι περισσότεροι 
εργαζόμενοι, ότι η ΑΤΑ (αυτόματη τιμοριθμική αναπροσαρμογή) ως 
αμυντικός μηχανισμός προστατεύει απΤ τον οποιονδήποτε 
πληθωρισμό; Δηλαδή υπάρχει πληθωρισμός αλλά δεν έχουν να 
φοβηθούν, γιατί θα έρθει στη συνέχεια η ΑΤΑ που θα είναι 
προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό και θα τον καλύψει. Ενώ ξεχνάμε 
συνήθως μια μεγάλη κατηγορία που είναι οι άνεργοι. 
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Ελλείμματα Ισοζυγίου 
Τρεχουσών 
Συναλλαγών (ως 
ποσοστό του 
Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος) 
στην Ελλάδα και στην 
ΕΟΚ. Πηγή: Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, 

-2.5 Έκθεση 1989 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και εκτός απ τους ανέργους η ΑΤΑ έρχεται πάντοτε 
καθυστερημένη... 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: κ. Προβόπουλε, το ερώτημα σας για μένα είναι 
καίριο και θα ήθελα αν επιτρέπει και ο διευθύνων τη συζήτηση μας να 
το έχουμε ξεχωριστό κεφάλαιο, διότι θέλει πραγματικά μια ανάλυση, 
αν η ΑΤΑ για την οποία τόσο αγωνιστήκαμε και εγώ μαζί επικεφαλής 
απότο 1975, να μιλούμε για ΑΤΑ. Και όταν εφαρμόστηκε αν τελικά 
προστατεύει απόλυτα το εισόδημα. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Προτρέχοντας λιγάκι, γιατί είπατε θα 
επαναφέρετε το θέμα, αναφέρατε ότι το 1975 είσαστε υπέρ της ΑΤΑ. 
Είστε και σήμερα υπέρ της ΑΤΑ; 
ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι, ήμασταν τότε... Είπα να επαναφέρουμε το 
θέμα να γίνει μεγαλύτερης έκτασης η συζήτηση. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα δώσω και δίκιο σε πάρα πολλούς απ' αυτούς 
που λένε «τι μου λες εμένα το χρέος, εγώ τόσα παίρνω και δεν τα 
βγάζω πέρα». Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο δηλαδή. Γιατί μην 
γελιώμαστε, δεν βγαίνει κανείς. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: κ. Κωστόπουλε, βαθύτερο πώς ; Οικονομικά ή να 
το δούμε γενικά; 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οικονομικά βαθύτερο. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Οικονομικά βαθύτερο. Γιατί μην ξεχνάμε το 
ρόλο που παίζει γενικά και ο καταναλωτισμός, η καταναλωτική 
κοινωνία, τα πρότυπα τα οποία καλλιεργεί που δεν είναι μόνο για 
τους εργαζομένους αλλά για όλο τον πληθυσμό. «Κύριε εγώ σήμερα 



τα βολεύω», σου λέει. Ενώ έχουμε ισχνό το εισόδημα ή το 
συνταξιοδοτικό, έχουμε συμπληρωματικές δουλειές. 
Παραοικονομία. Ούτε η τσιμπίδα της φορολογίας τους πιάνει ή 
οτιδήποτε. Και είναι κ. Κωστόπουλε και τα φαινόμενα που 
αναφέρατε εσείς. Αυτές οι καταθέσεις που αυτή τη στιγμή δεν 
δικαιολογούνται όπως είναι, και μολαταύτα υπάρχουν. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Δηλαδή για παράδειγμα, εγώ παίρνω το μισθό 
αυτό ως χαμηλόμισθος σχετικά υπάλληλος και έχω πρόβλημα 
ξέροντας ότι, μα διότι η δομή του συνταξιοδοτικού μας 
προβλήματος δεν είναι σωστή, μα η παραοικονομία, μα το ένα μα το 
άλλο, τι μΤ ενδιαφέρει τελικώς; Βρέστε τα θα σου πω εγώ. Εγώ θέλω 
να τα βγάλω πέρα σήμερα. Και έχει δίκιο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μα σε τελευταία ανάλυση είναι ο μόνος που έχει δίκιο. 
Το συγκεκριμένο άτομο ή η οικογένεια, εγώ και η οικογένεια μου 
είναι ο κόσμος όλος για μένα, λέει. Τι μ ενδιαφέρει αν η οικονομία 
η δημοσία πάει καλά ή όχι; Πού πάω εγώ μ ενδιαφέρει. Και αν 
εμένα καθηλώνεται ή μειώνεται το εισόδημα μου, αδιαφορώ. Το 
θέμα συνεπώς είναι να καταλάβει ο καθένας ότι η αδιαφορία αυτή 
χειροτερεύει την προσωπική του κατάσταση. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ένα θέμα που θέλω να θέσω είναι ο Έλληνας 
πολίτης, τον οποίο έχουμε ξεχάσει, να ενεργοποιηθεί. Να καταλάβει 
ότι το δικό του εισόδημα, που αυτή τη στιγμή σου λέει «εμένα με 
βολεύει» και αυτό δεν αφορά τον εργαζόμενο, τον κάθε Έλληνα 
μιλάω, « με βολεύει, τι με νοιάζει τι γίνεται η οικονομία», θα πρέπει να 
το αφήσουμε. Είναι ο «ωφελιμισμός». Πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον 
όχι αυτοί που είναι δημόσιοι άνδρες ή οι δημοσιογράφοι ή οι 
βουλευτές μας ή οι πολιτικοί μας ηγέτες να ενδιαφέρονται. Κάθε 
Έλληνας πολίτης για μένα πρέπει να είναι ζωντανό κύτταρο και να 
ενδιαφέρεται για την οικονομία αυτού του τόπου, πού πηγαίνει, τι 
δημιουργεί, πόσο δανείζεται το κράτος και πού φτάνει η οικονομία. 
Και να μην πούμε «κύριε εγώ τώρα τα βολεύω, τι με νοιάζει εμένα τι 
γίνεται; ». Είναι αυτή η αδιαφορία και ο εθισμός - σύγχρονη λέξη απΤ 

την ανακοίνωση των 97- ο εθισμός προς πάσα κατεύθυνση είναι 
νόσος. Ίσως μη θανατηφόρα αλλά εθνικά πιστεύω ότι είναι κάτι 
φοβερό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μα γΓ αυτό σας έκανα κριτική προηγουμένως. Διότι η 
ευθύνη της ΓΣΕΕ αλλά και μεγάλων Ομοσπονδιών, όπως είναι η 
ΟΤΟΕ ή άλλα μεγάλα συνδικάτα, είναι ότι δεν έχουν ποτέ 
ενημερώσει, δεν λέω τον ελληνικό λαό, αλλά τουλάχιστον τα 
μέλη τους, ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση και τι 
ωφελεί ή βλάπτει τον τόπο και κατά συνέπεια και τους ίδιους. 
Ούτε τμήματα μελετών έχουν ούτε τίποτα. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εγώ εδώ δεν είμαι 
σαν εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. 
Βέβαια εδώ έρχομαι, απΤ τον κόσμο της εργασίας και με τη πείρα μου 
και με τις γνώσεις μου και γιατί διετέλεσα σε ορισμένα αξιώματα, να 
καταθέσω τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις μου. Αυτό για να μην 
υπάρχει καμία παρανόηση για τη συμμετοχή μου. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Εντάξει. Και με διευκολύνει να πω ότι όλοι οι 
κληθέντες, ο κ. Αργυρός π.χ. που είναι πρόεδρος του ΣΕΒ, νομίζω 
πολύ πιο εύκολα θα μιλούσε ως Αργυρός. Δεν έχει σημασία, 



Το κόστος της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους θ' αυξηθεί πολύ αφού πλέον το 
Δημόσιο πληρώνει επιτόκιο 20%, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Τράπεζας Πίστεως κ. Γ. 
Κωστόπουλος (αριστερά στη φωτογραφία). Σημειώνει συγχρόνως πως η παραοικονομία 
στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλη αφού, παρά τη στασιμότητα του εγχώριου προϊόντος, 

τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση των καταθέσεων κατά 30% περίπου 
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών κ. Στ. Αργυρός (δεξιά στη φωτο
γραφία), θεωρεί ότι υποσκάπτουμε το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. «Δεν τρώμε 

από τα έτοιμα», παρατηρεί. «Τρώμε από αυτά που θα παράγουμε» 

ασφαλώς επηρεάζεται απ τις απόψεις και ασφαλώς δεν θ 
αποκλίνει πολύ απ' τις απόψεις του ΣΕΒ, αλλά εμάς μας 
ενδιαφέρει η άποψη του κ. Αργυρού. Όπως και ο κ. Κωστόπουλος 
φαντάζομαι, ότι δεν μπορεί να μιλάει για λογαριασμό όλων των 
εμπορικών τραπεζών. Το πολύ πολύ να μιλάει ως επικεφαλής μιας 
τράπεζας. Αλλά και πάλι ζητούμε την πείρα του. Όπως και ο κ. 
Προβόπουλος ασφαλώς δεν μιλάει για λογαριασμό του 
πανεπιστημιακού σώματος. 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ: Και για να τελειώσω, αυτό που είπατε κ. Μαρίνο, 
πράγματι ο ανώτατος φορέας ο συνδικαλιστικός, η ΓΣΕΕ, 
εκφράζεται και παλιά και σήμερα, ο θεσμός - να μην ξεχνάμε να 
χωρίζουμε τους θεσμούς από τα πρόσωπα, η ΣΓΕΕ είναι θεσμός και 
σαν θεσμός δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Εσείς δηλαδή δεν συμφωνείτε ότι μόνο ο λαός είναι 
θεσμός, όπως ακούστηκε στην Κοζάνη. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ούτε οι εργάτες είναι θεσμός. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Πάντως το κύριο ερώτημα που μπαίνει νομίζω είναι, αν 
μέσα από τα ελλείμματα, αν σαν κοινωνία θα συνεχίσουμε ο ένα 
πρότυπο κατανάλωσης ή σΤ ένα πρότυπο ανάπτυξης. Αν δεχθούμε 
ότι θα πάμε σΤ ένα πρότυπο ανάπτυξης, νομίζω ότι για να το 
πετύχουμε - και βγαίνει αυτό απΤ τη συζήτηση - είναι ότι πρέπει να 
έχουμε ένα μίνιμουμ κοινωνικής συναίνεσης. Η κοινωνική αυτή 
συναίνεση σημαίναι ότι το βιοτικό επίπεδο των εργατοϋπαλλήλων 
στην Ελλάδα θα πρέπει νΤ ανέβει με γρηγορότερους ρυθμούς απΤ 



ό,τι ανεβαίνει ο μέσος όρος των Ευρωπαίων εργατοϋπαλλήλων. 
Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τους προσεγγίσουμε αν όχι να τους 
φτάσουμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν αυξάνεται με 
γρηγορότερο ρυθμό η αποδοτικότητα-για να μην μπλεχτούμε στη 
λέξη παραγωγικότητα-της οικονομικής μηχανής της Ελλάδος. Αν 
δεν γίνει αυτή η αλληλουχία νομίζω το παιχνίδι είναι χαμένο. 



3. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

Μ API ΝΟΣ: Νομίζω ότι θα είναι λάθος αν, όταν μιλάμε για τα 
ελλείμματα, δεν κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση γύρω από τα 
θέματα των ασφαλιστικών ταμείων, που είναι κάτι το οποίο δεν 
θίγει κανένας. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η αντιπολίτευση, νομίζω με 
λίγες λέξεις το θίγει ο Συνασπισμός της Αριστεράς, αλλά χωρίς 
να δίνει και μία σοβαρή λύση. Τα ελλείμματα των Ασφαλιστικών 
Ταμείων και ιδίως των τριών μεγάλων, που είναι το Ι ΚΑ, ο ΟΓΑ και 
το NAT, έχουν φτάσει σε τέτοια ύψη που κινούνται πάνω από το 1 
τρισ. και τα 3 μαζί, πέραν φυσικά των τρισεκατομμυρίων που έχει 
έλλειμμα ο κρατικός προϋπολογισμός. 
Θα θέλαμε να συνειδητοποιηθεί από τους αναγνώστες των 
»ΝΕΩΝ» και συνεπώς απ όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι τα 
τεράστια αυτά ελλείμματα σχηματιστή κάνε δυστυχώς τα 
τελευταία χρόνια, κυρίως επί της εποχής του ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας 
της κοινωνικής πολιτικής που κατ' αρχήν ορθά ακολουθεί. 
Κανένας φυσικά δεν διαφωνεί μ αυτήν αλλά θα έπρεπε να 
στηρίζεται και σε αντίστοιχα εισοδήματα, σε αντίστοιχους 
πόρους. Δηλαδή μοιράστηκαν λεφτά από άδεια Ταμεία. Και αυτό 
δημιούργησε τα τεράστια ελλείμματα και τα χρέη των 
ασφαλιστικών ταμείων και τα ελλείμματα τα οποία έχουν, και που 
κάθε χρόνο επαυξάνονται. Και υποχρεώθηκαν έτσι τα Ταμεία 
αυτά είτε να παίρνουν ένα τμήμα από τον προϋπολογισμό, που 
καλώς το παίρνουν διότι το δικαιούνται, και ένα τμήμα - το 
χειρότερο και το περισσότερο - το παίρνουν με δανεισμό και με 
πολύ υψηλό επιτόκιο, πράγμα το οποίο δυστυχώς συνέβη μόνο τα 
τελευταία χρόνια. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια διευκρίνιση. Δεν είναι υψηλό το 
επιτόκιο για το τραπεζικό σύστημα και είναι ίσως και χαμηλό το 18%. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ναι, αλλά για ένα ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο δεν 
έχει παραγωγή και κέρδη; 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Απ' την πλευρά του Ταμείου βεβαίως. 
ΜΑΡΙΝΟΣ: Είναι τρομερό το έλλειμμα που δημιουργείται έτσι. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Η κοινωνική ασφάλιση άρχισε άναρχα στην 
Ελλάδα. Εμείς θα δούμε το 1982 τι έγινε και επειδή δύο χρόνια 
ήμουν πρόεδρος στη ΓΣΕΕ και μετείχα τρία χρόνια στη διοίκηση του 
ΙΚΑ σαν εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, αρχίσαμε να δίνουμε αυξήσεις στις 
συντάξεις-η κυβέρνηση εννοώ-δίχως να έχουμε εξασφαλίσει τα 
έσοδα. Και ασφαλώς η κοινωνική πολιτική ορθώς έγινε. Αλλά δεν 
είναι δυνατόν να συνεχίζεται δίχως να έχεις έσοδα. Δημιουργείς 
δαπάνες, τις οποίες τελικά δεν έχεις τα έσοδα για να τις καλύψεις. 



Αυτά τα ελλείμματα από πού θα τα αντλήσεις ; Αλλά είναι και η 
εισφοροδιαφυγή η οποία σήμερα περνάει τα 100 δισ. Καινά 
απομυθοποιήσουμε τις παγωμένες αυτές πιστώσεις του ΙΚΑ- μιλάω 
ειδικά για το ΙΚΑ. Δεν τα χρωστάνε αυτά μεγάλες επιχειρήσεις. Τα 
χρωστάνε κ. Μαρίνο και το γράψατε, οι μικρομεσαίες και προπαντός 
ποιοι; Οι δημόσιες επιχειρήσεις. (Ολυμπιακή, ΔΕΗ κ.λπ.). 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ακόμα καιτο κράτος χρωστάει. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Η εισφοροδιαφυγή είναι κυρίως απτ όλες τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ή απασχολούν 5 και δηλώνουν 
3 ή βάζουν το κατώτατο όριο, ή βάζουν λιγότερα μεροκάματα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Είναι και κάποιοι οικοδόμοι που δηλώνουν άνεργοι, 
ενώ δουλεύουν στις οικοδομές, αλλά δεν πληρώνουν εισφορές 
ούτε αυτοί ούτε ο εργολάβος. 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτό γίνεται σε συνεργασία βέβαια. Δηλαδή 
συμφωνεί και ο εργοδότης για να γίνει η εισφοροδιαφυγή. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Εμένα θα μου επιτρέψετε να παρέμβω εδώ υπέρ του 
εργαζόμενου, ειδικά στη βιομηχανία. Γιατί έχω συγκεκριμένο 
παράδειγμα και έχω κάνει και μέτρηση. Επιχείρηση προσωπική όπου 
πληρώνουν οι εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη επιχείρηση 4 φορές 
παραπάνω απΤ ό,τι εισπράττουν, συμπεριλαμβανομένης και της 
πιθανής συντάξεως. Και ερωτώ σαν επιχειρηματίας του ιδιωτικού 
τομέα. Γιατί να μην έχω τουλάχιστον από πλευράς περιθάλψεως 
ιατροφαρμακευτικής πρόνοιας, τα αντίστοιχα οφέλη; Δεύτερο, γιατί 
να μην μου επιτρέπεται με το 1/4 ή το 1/3 του κόστους που έχει ο 
εργαζόμενος και η επιχείρηση σήμερα, να στραφώ με ορισμένες 
βέβαια δεσμεύσεις, στην ιδιωτική ασφάλιση και τα άλλα να τα δώσω 
σαν αμοιβή ; Και κανένας δεν μου έχει δώσει μια απάντηση μέχρι 
σήμερα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Η απάντηση ίσως θα ήταν ότι αυτή η ανεπαρκής 
κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων, οφείλεται στο γεγονός 
ότι επιβαρύνονται όλα τα Ταμεία με αθρόες εντάξεις νέων 
ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει, καμιά φορά, ούτε 
δραχμή. Ανεξάρτητα απ την κακή διοίκηση και ενδεχομένως τη 
χαμηλή παραγωγικότητα των ασφαλιστικών ταμείων, υπάρχουν 
τάξεις ολόκληρες οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ, στον ΟΓΑ, 
χωρίς να έχουν πληρώσει ποτέ μια δραχμή. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ήταν οι Έλληνες απΤ την Κωνσταντινούπολη, οι 
Αιγυπτιώτες... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μα δεν εννοώ μόνον αυτούς. Σας πληροφορώ ότι 
υπάρχουν τάξεις εργαζομένων, π.χ. οι ηθοποιοί, των οποίων το 
Ταμείο ενετάχθη στο ΙΚΑ, αλλά είχε, άδεια ταμεία. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Πληρώνανε οι ηθοποιοί μικρή εισφορά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Επίσης, υπάρχουν οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι 
είναι πολύ μεγάλος αριθμός και δεν έχουν εισπράξει σχεδόν 
τίποτα, για ορισμένους απ αυτούς, και το κράτος και τα ταμεία 
από Ανατολικές χώρες από τις οποίες μας ήλθαν. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Να συμπληρώσω λοιπόν ότι εκτός από την 
εισφοροδιαφυγή, εκτός από τις παγωμένες πιστώσεις, έλειψε 
χρόνια ολόκληρα από το κράτος η συμπαράσταση και η τριμερής 
συμμετοχή. Σ' όλη την Ευρώπη, δεν θέλω να πάω πιο πέρα γιατί στην 
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Αμερική μεσολαβεί η ιδιωτική ασφάλιση, υπάρχει η τριμερής 
συμμετοχή. Εδώ από τότε που είναι το ΙΚΑ, και είμαι ασφαλισμένος 
απΤ το 1938 με την έναρξη γιατί έχω παρακολουθήσει και 
συνδικαλιστικά την εξέλιξη του, δεν δόθηκε από το κράτος μια 
δραχμή. Δόθηκαν μερικά ψιχία, ελάχιστα επί Παναγιώτη 
Παπαληγούρα. Μιλώ για ελάχιστα εκατομμύρια. Συνεχίστηκε αυτή η 
κατάσταση επί δεκαετίες και μόνο τελευταία δόθηκαν το 1987,57 
δισ., το 1988 δόθηκαν 117 δισ. και το 1989 δόθηκαν 170 δισ. από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Θετικό, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. 
Πολύ αργά όμως για να στηριχθεί το Ίδρυμα. 
Τι θα γίνει με την κυβέρνηση, της 19ης Ιουνίου; Οποιαδήποτε 
κυβέρνηση. Τι θα γίνει η κοινωνική ασφάλιση ; Πώς θα στηριχθεί 
ανεξάρτητα από ιδεολογικές και κομματικές τοποθετήσεις όλων. Το 
1988 κ. Μαρίνο είχαμε 1.890.000 συνταξιούχους σαν σύνολο χώρας. 
Το 41 % απ" αυτούς παίρνουν μόνο 10.000 δρχ. το μήνα. Είναι οι 
αγρότες, οι οποίοι όπως είπατε και άλλοτε και έχετε γράψει, δεν 
έδωσαν ποτέ μια εισφορά. Είναι αυτή η σύνταξη που είχε καθιερωθεί 
με τις 4.000 και έφτασε 10.000 δρχ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και δεν πληρώνουν και φόρο εισοδήματος. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥιΤο 13% από τους 1.890.000παίρνουν 24.000-
29.000 δρχ. και αυτοί είναι του TEBE και του ΙΚΑ. Το 19% παίρνει 
μόνο το όριο οικονομικής ασφυξίας 40.000-45.000. Είναι τα 
κατώτατα όρια του ΙΚΑ. Και το 27% μόνο του συνόλου των 
ασφαλισμένων του ελληνικού λαού, παίρνει σύνταξη από 50.000-
120.000. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Σ αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι 
Δημοσίου έτσι; 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Όλοι. Αν λοιπόν δούμε πόσο συρρικνωμένη 
είναι η παροχή η συνταξιοδοτική σΤ όλο τον ελληνικό πληθυσμό, 
θέλω να δω πόσα περιθώρια θα υπάρξουν, με μια καινούργια 
οικονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης, οποιαδήποτε και αν είναι 
αυτή, πού θα στηριχθεί και από πού θα τροφοδοτήσει όχι μόνο τα 
ελλείμματα, αλλά και την αναδιάρθρωση της οικονομίας. 
Το 1955 αν δεν κάνω λάθος, η ΓΣΕΕ τότε, γιατί ήμουν απλώς μέλος, 



όχι πρόεδρος, κάλεσε ένα μεγάλο μελετητή αναλογιστή, λέγεται 
Τζων Πάουελ αν δεν κάνω λάθος, και έγινε μια ολόκληρη έρευνα για 
το ασφαλιστικό. Και όταν του είπαν «πώς βλέπετε την ελληνική 
κοινωνική ασφάλιση;», είπε: «Εγώ εδώ είδα ένα ετοιμόρροπο σπίτι 
που λέγεται ΙΚΑ. Και επάνω εκεί είδα: εξώστες, μπαλκόνια που 
κτίστηκαν εκεί επάνω και αυτή λέγεται κοινωνική ασφάλιση. Αυτό 
θέλει γκρέμισμα ολόκληρο και σε μια πεδιάδα να κτίσουμε ένα 
καινούργιο ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης ενιαίο». Γιατί ας μην 
ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ενιαίους κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης 
στη χορήγηση των συντάξεων. Είναι πολυκερματισμένη η κοινωνική 
ασφάλιση και αυτό μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και 
κανένα κόμμα, ούτε αυτό στο οποίο εγώ κατά έναν τρόπο ανήκω, δεν 
αναφέρεται το θέμα- φοβάται το πολιτικό κόστος. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να αποδώσουμε ευθύνες όμως και στους 
εργαζόμενους τους ίδιους; 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Να τους αποδώσουμε αφού τις αποδείξουμε. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, θα ήθελα νΤ ακούσω από σας τις προτάσεις 
των εργαζομένων για τη λύση του προβλήματος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μια που εξειδικεύσαμε το θέμα, για να μην επανέλθουμε 
σ αυτό, καλό θα είναι να πούμε και τι θα έπρεπε να γίνει με την 
κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Δύο είναι οι ερωτήσεις μου εδώ. Ποιος έχει το θάρρος να 
σηκώσει το πολιτικό κόστος της λύσης και ποιος θα βάλει το χέρι 
στην τσέπη. Όλοι θα το βάλουμε; Μερικοί θα το βάλουμε; Θα 
χρεωθούμε κι άλλο για το μέλλον; Είναι κάτι που πρέπει νΤ 

απαντηθεί. Και λέμε λοιπόν όλοι ότι θα κάτσουμε στο τραπέζι με 
σχέδια, με τομές, κατόψεις κατά μήκος, κατά βάθος και κατά ύψος, 
και θα φτιάξουμε ένα καινούργιο οικοδόμημα. Αν δεν το δω εγώ αυτό 
το οικοδόμημα, δεν μπορώ να σας πω ποιος θα βάλει το χέρι στην 
τσέπη για να το κτίσουμε. Διότι φοβάμαι ότι θα βάλουμε το χέρι στην 
τσέπη όλοι ανασούμπάλα λίγο πολύ, με αποτέλεσμα να 
προσθέτουμε και άλλους εξώστες και άλλα μπαλκόνια, να βάζουμε 
πυλωτές από κάτω και να μη συμμαζεύεται το μαγαζί. Αυτό φοβάμαι 
εγώ. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μια που μπήκαμε στις πολυκατοικίες, νομίζω ότι 
θα πρέπει να πάρετε και το παράδειγμα τόσων και τόσων εργατικών 
πολυκατοικιών που δεν εννοούν να τις γκρεμίσουν ποτέ, έστω κι αν 
λογικά αυτό επιβάλλεται... Κατά κάποια λογική, ο άνθρωπος δεν 
φεύγει ποτέ από το σπίτι του, όσο και χάλια να είναι. Λοιπόν, την 
πολυκατοικία του Πάουελ, για να μείνουμε ο αυτή, δεν μπορούμε να 
την γκρεμίσουμε. Εδώ κόντεψε να πέσει η δικτατορία ολόκληρη, 
προσπαθώντας να κάνει κάτι τέτοιο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Και να πούμε για τους 
αναγνώστες που δεν θυμούνται ή οι περισσότεροι δεν έχουν 
ζήσει αυτή την περίοδο, ότι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος είχε 
προαναγγείλει ότι θα κάνει τομή στον τομέα της κοινωνικής 
ασφαλίσεως στην Ελλάδα και με τα μέτρα που θα έπαιρνε έλεγε 
ότι θα γίνει σεισμός. 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ : Εν μη νί Μαΐω 1968 - είπε - θα γίνει σεισμός με τα 
μέτρα περί κοινωνικής ασφαλίσεως. Έγινε μεγάλη συνέλευση στην 



Εθνική Τράπεζα και οι κοπέλες έσχιζαν τις μπλούζες τους 
αγανακτισμένες. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να προσθέσω, κ. Χατζηβασιλείου, ήταν η πρώτη φορά 
που απειλήθηκε απεργία και η δικτατορική κυβέρνηση φοβήθηκε 
ότι θα γίνει πράγματι απεργία. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ναι. Και τα σταμάτησε τα μέτρα. 
ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν ξανάγινε απεργία επί δικτατορίας. Για το μόνο 
θέμα για το οποίο απειλήθηκε στα σοβαρά απεργία και η 
κυβέρνηση υπαναχώρησε πανικόβλητη, ήταν για το να μη θιγούν 
τα ταμεία των τραπεζοϋπαλλήλων, να εξηγούμεθα. Διότι ουδείς 
άλλος τόλμησε να ανοίξει το στόμα του να μιλήσει. Μόνον οι 
τραπεζικοί. Και μόνο για τα ασφαλιστικά τους ταμεία. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Συμφωνώ απολύτως. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν γίνει μια πραγματικά σωστή νέα κοινωνική 
ασφάλιση για το σύνολο του τόπου, όπως υπάρχει σε όλα τα μέρη 
της Ευρώπης, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι 
από εδώ και πέρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα νέο σύστημα σε 
όσους μπαίνουν στην αγορά εργασίας από αύριο και όσοι είναι 
σήμερα θα παραμείνουν με το σημερινό καθεστώς και θα 
τελειώσουν το διάστημα της προσφοράς της εργασίας και εν 
συνεχεία της συνταξιοδοτήσεως με το υπάρχον καθεστώς. Μόνο 
έτσι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Περίπου αυτό που έγινε με τους εργαζόμενους της 
τέως ΥΕΑΠ, όταν έγινε η ΔΕΗ, που εκείνη ήταν ιδιωτική αγγλο
ελληνική εταιρεία. Και οι εργαζόμενοι σ' αυτήν είχαν 
υψηλότερους μισθούς από της ΔΕΗ. Τους ενέταξαν στη ΔΕΗ, 
αλλά αυτοί εξακολούθησαν να παίρνουν και υψηλότερους 
μισθούς και υψηλότερες συντάξεις. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα 'θελα να πούμε τι κάνουν οι εργαζόμενοι 
στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτή όμως η νοοτροπία, ότι πάντα «δώσΤ 

μου αύξηση στο μεροκάματο, και δεν με ενδιαφέρει πώς πάει η 
επιχείρηση, δεν με ενδιαφέρει πώς πάει η οικονομία, εγώ θέλω το 
μεροκάματο» εδικαιολογείτο στα παλιά χρόνια, γιατί πράγματι 
βρισκόμασταν σ' ένα πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο. Όταν το επίπεδο 
αυτό ανέβηκε κατά έναν τρόπο- μιλάω μετά το 1975-η μέριμνα των 
συνδικαλιστών, των εργαζομένων, των εργατοϋπαλλήλων στα 
θέματα της κοινωνικής ασφάλισης - πρέπει να το πούμε - δεν πήρε 
το μερίδιο ευθύνης την οποίαν έχει. Εγώ πιστεύω ότι σημαία του 
Εργατικού Κινήματος πρέπει να είναι η κοινωνική ασφάλιση. Δεν 
βγαίνει διαφορετικά. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο εργαζόμενος, 
ότι για να έχει κοινωνική ασφάλιση πρέπει να παλέψει γιΤ αυτήν. Και 
μετά θα έρθω ο αυτό που είπε ο κ. Αργυρός και ο κ. Κωστόπουλος 
που το έθεσε. Ό τ ι πρέπει να γκρεμισθεί αυτή η πολυκατοικία. Εγώ 
λέω ότι δεν γκρεμίζεται. Δεν γκρεμίζεται γιατί υπάρχουν κοινωνικές 
αντιδράσεις, απλούστατα. Να μη μιλήσω για δικαιώματα, γιατί θα 
έρθω σε κόντρα με τον κ. Μαρίνο. Γιατί μόλις πω «κεκτημένο 
δικαίωμα», θα μου πει: «Αυτάτα κεκτημένα, Χατζηβασιλείου, πες 
μου επιτέλους να δούμε τι είναι αυτά τα κεκτημένα». 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Ταδικαιώματα και οι υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε, 
πρέπει να είναι ταυτισμένα με τα σύγχρονα προβλήματα μιας 
οικονομίας. Δεν είναι κατάλοιπα δεκαετιών, οι οποίες δεν έχουν 



καμιά σχέση με την παραγωγική διαδικασία τη σημερινή. Κι αν 
θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα- αυτό που είπε ο κ. 
Κωστόπουλος-ότι «εντάξει, αυτοί που είναι εκεί ας μείνουν εκεί...». 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Συμφωνείτε σ αυτή την άποψη του κ. Κωοτόπουλου, 
εσείς; 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι, την ασπάζομαι αυτή την άποψη. Θα την πήγαινα 
λιγάκι και πιο πέρα. Όχι μόνο στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. 
Σε όλο τον τομέα των εργασιακών σχέσεων, αμοιβών, σύνδεσης 
αμοιβής με παραγωγικότητα, όπου υπάρχουν κεκτημένα δικαιώματα 
από το παρελθόν... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Από εδώ και πέρα... 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Από εδώ και πέρα όμως θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή... 
Και βλέπετε ότι η εργατική τάξη ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή - κι 
εδώ θέλω να ρωτήσω τον κ. Χατζηβασιλείου αν έχει κάποια εξήγηση 
- να προστατεύσει δικαιώματα των ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν 
ακόμα μπει στην αγορά εργασίας. Μα δεν τους ενδιαφέρει να τους 
προστατεύσεις δικαιώματα που δεν έχουν ακόμα. Και το ερώτημα 
είναι, δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και σΤ αυτόν τον τομέα; 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα να πω το εξής: Ότι αναμφισβήτητα η 
προσέγγιση του κ. Κωοτόπουλου, είναι η πλέον σωστή και 
ενδεδειγμένη. Πλην όμως, το πρόβλημα το συγκεκριμένο, το 
σημερινό, είναι υπαρκτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει με 
κάποιο τρόπο να αντιμετωπισθεί. Ήδη ακούστηκαν κάποιες 
προτάσεις, αλλά φοβάμαι δεν τοποθετήθηκαν σε μια συνολική βάση 
κι έτσι ίσως έμειναν απΤ έξω ορισμένες κατηγορίες προβλημάτων, 
που είτε δεν εθίγησαν καθόλου είτε εθίγησαν ίσως - ας μου 
επιτραπεί η λέξη - επιπόλαια. Δεν άκουσα τίποτα, για παράδειγμα, 
για τη σχέση μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων-την 
αναλογιστική σχέση - που συνδέεται με όλο το δημογραφικό 
πρόβλημα, που είναι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Τι εννοείς αναλογιστική; Για να μπορέσουν να το 
καταλάβουν οι αναγνώστες. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η σχέση μεταξύ εργαζομένων και 
συνταξιούχων. Παλιά, στο ΙΚΑ, για παράδειγμα, αντιστοιχούσαν 5 
εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο. Σήμερα, αυτή η σχέση έχει 
κατέβει στους 3 εργαζόμενους προς 1 συνταξιούχο. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε σε μια εκτίμηση. 
Στο ερώτημα σας βάζω, ότι 100 εργαζόμενοι- να το πάρουμε σε 
ακέραιες μονάδες - και εφόσον εισπράττονται οι εισφορές, 
μπορούν να συνταξιοδοτήσουν ένα 10%. Και πρέπει να θεωρηθεί 
ένα ταμείο υγιές με μια τέτοια σχέση. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Συνήθως 1 προς 4 είναι η σχέση που θεωρείται 
ασφαλής. Για παράδειγμα, το 1988 οι συνταξιούχοι στο ΙΚΑ ήταν 
570.000. Οι ασφαλισμένοι 1.725.000. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Άρα, είχαμε 1 συνταξιούχο προς 3 
εργαζόμενους ασφαλισμένους, δηλαδή είμαστε στο επικίνδυνο 
πλέον σημείο... 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Για να μην πω ότι υπάρχουν ταμεία που η σχέση 
είναι κάτω από το 1 προς 1, που δε νομίζω ότι υπάρχει προηγούμενο 
σε καμιά χώρα. Να σημειωθεί ότι υπάρχει ταμείο στο οποίο η σχέση 
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είναι 1 προς 0,57%. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος συντηρεί δύο 
συνταξιούχους!! 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Επί συνόλου 10 εκατομμυρίων πληθυσμού της 
Ελλάδας, το εργατικό δυναμικό, ο ενεργός πληθυσμός, αυτοί που 
δουλεύουν ή που θέλουν να δουλέψουν δηλαδή (μαζί και οι 
άνεργοι) είναι κάπου 3,5 εκατομμύρια. Που σημαίνει 6,5 
εκατομμύρια Έλληνες είτε είναι μωρά είτε είναι φοιτητές, είτε 
είναι μαθητές, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι άεργοι. Πάντως, 
δεν εργάζονται. Δεν παράγουν εθνικό εισόδημα. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και 1.890.000 μας είπατε τώρα πως είναι οι 
συνταξιούχοι. Δηλαδή, για κάθε 2 εργαζόμενους έχουμε 1 
συνταξιούχο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Για κάθε 2 εργαζόμενους έχουμε έναν συνταξιούχο κι 
έχουμε ένα σωρό άλλους, κάπου 4 εκατομμύρια, οι οποίοι δεν 
είναι ούτε συνταξιούχοι ούτε τίποτα. Κάθονται. Δεν παράγουν 
τίποτε και μόνο καταναλώνουν. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Μαρίνο, να το προσέξουμε λίγο αυτό. Γιατί 
στο 1.800.000 περιλαμβάνονται και οι πολύ χαμηλές αγροτικές 
συντάξεις, έτσι; Δηλαδή δεν έχουμε το 1 προς 2, αλλά είμαστε 
σίγουρα στο 1 προς 3. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Αν εγώ επισήμανα τη σχέση, είναι επειδή πιστεύω 
πως στο δημογραφικό πρόβλημα, επειδή έχει ένα μακροπρόθεσμο 
χαρακτήρα, δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι μια άλλη βραδυφλεγής «βόμβα» αυτή η 
υπόθεση. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα. Διότι 
μην το δούμε μόνο στην κοινωνική ασφάλιση. Αφορά και τον τομέα 
της υγείας για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν είναι της στιγμής να 
αναφέρω ένα νούμερο, που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος 
στο χώρο της υγείας. Ό τ ι το κόστος περίθαλψης ενός ανθρώπου, 
που έχει ξεπεράσει τα 65, είναι πέντε φορές μεγαλύτερο από τον 
μέσο όρο. Αν πάμε δηλαδή στα 80, είναι 15 φορές μεγαλύτερο. Αν 
λάβουμε δε υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα συνεχώς 



γηράσκουσα, με ποσοστό υπερηλίκων που μεγαλώνει συνεχώς, 
μπορεί να αντιληφθεί κανείς πόσο τινάζει το κόστος αυτό το πράγμα. 
Από την άλλη δε πλευρά, η μείωση του ποσοστού των οικονομικά 
ενεργών ατόμων, δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά 
εκείνων που μπορούν να πληρώσουν για να συντηρηθεί το αυξημένο 
κόστος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μα δεν έχουμε μόνο πρόβλημα γεννητικότητας, 
δηλαδή δεν γεννιούνται νέοι άνθρωποι, ο πληθυσμός της 
Ελλάδας στην ουσία μένει καθηλωμένος γύρω στα 9,5 
εκατομμύρια. Υπάρχει κι ένα πρόσθετο πρόβλημα, το οποίο είναι 
ιδιοτυπία ελληνική και πρέπει να το τονίσουμε. Ότι είμαστε η 
χώρα με τους περισσότερους συνταξιούχους. Κι έχουμε τους 
περισσότερους συνταξιούχους όχι μόνο γιατί δεν έχουμε νέους 
ανθρώπους, αλλά και διότι παίρνουμε σύνταξη σε πολύ μικρή 
ηλικία. Έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ, έχουμε συνταξιούχους οι 
οποίοι παίρνουν σύνταξη ακόμα και στα 29 τους χρόνια ! Το 1978, 
επί «Νέας Δημοκρατίας», πήραν σύνταξη αθρόα διάφοροι 
βοηθοί, επιμελητές κλπ. στα πανεπιστήμια και εν συνεχεία 
ξαναπροσελήφθησαν και παίρνουν και τη σύνταξη. Το ΠΑΣΟΚ 
έκανε κάτι άλλο εξίσου κακό. Εθεώρησε ότι συνεπλήρωσαν τη 
συνταξιοδοτική τους συνεισφορά καθηγητές, οι οποίοι είχαν 5 
χρόνια μέχρι 8 χρόνια διδασκαλίας, εθεωρήθησαν ότι 
συμπλήρωσαν 35ετία και πήραν πλήρη σύνταξη. Αλλο έγκλημα 
αυτό: Οι περισσότεροι απ* αυτούς πήγαν στο εξωτερικό- οι καλοί 
- και διδάσκουν σήμερα στα ξένα πανεπιστήμια και εισπράττουν 
και την παχυλότατη σύνταξη τους από το ελληνικό Δημόσιο. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΑΟΣ: Είχαμε και εθελουσία έξοδο σε τράπεζες. Να μην 
αναφέρω ποιες τράπεζες. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Βεβαίως. Είμαστε μια χώρα η οποία ποικιλοτρόπως 
αποφεύγει να εργάζεται. Θα μπορούσε μάλιστα να ισχυριστεί 
κανείς- και δεν ξέρω εάν θα με διαψεύσει ο κ. Χατζηβασιλείου -
ότι μια μειονότητα εργάζεται για να τρώνε οι υπόλοιποι που είναι 
η πλειοψηφία που κάθονται. Κάνω λάθος; 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δεν θα συμφωνήσω. 
ΜΑΡΙΝΟΣ: Έτσι λένε τα νούμερα. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο δημογραφικό να προσθέσουμε ότι έχουμε και 
μετανάστες. Δηλαδή, από τους νέους που λέμε, μερικοί φεύγουν και 
από πάνω στο εξωτερικό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μέχρι στιγμής έχουμε επισημάνει ως τεράστιο και 
πρώτο πρόβλημα τα ελλείμματα του Δημοσίου και των δημοσίων 
οργανισμών, γενικά του δημόσιου τομέα. Υπογραμμίσαμε 
ιδιαίτερα το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο αποφεύγουν οι πάντες 
να μνημονεύουν, των ασφαλιστικών ταμείων, που είναι κι αυτά 
δημόσιοι οργανισμοί και τα οποία έχουν στην ουσία χρεοκοπήσει. 
Να θυμίσω μάλιστα, ότι σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πέρυσι 
στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» ο κ. Μητσοτάκης, είχε πει ότι «εάν 
επρόκειτο να μετάσχω αυτή τη στιγμή ως υπουργός Κοινωνικών 
Υπηρεσιών σε μια κυβέρνηση, θα προτιμούσα να πάω μετανάστης 
στη Βραζιλία». Τόσο φοβερό του φαινόταν το πρόβλημα τότε. 
Τώρα, έχει επιδεινωθεί και γνωρίζω από υπουργούς της 
σημερινής κυβερνήσεως (τον κ. Ρουμελιώτη π.χ.), οι οποίοι έχουν 



πλήρη εποπτεία των οικονομικών προβλημάτων, ότι θεωρούν ότι 
είναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και 
όχι μόνο της οικονομίας. Και τώρα φωτίστηκε λίγο με τη 
συζήτηση που κάναμε και ένα τρίτο πρόβλημα τεράστιας 
σημασίας, το οποίο δεν ξέρω όμως εάν αντιμετωπίζεται στις 19 
Ιουνίου, το δημογραφικό. Και η αδιαφορία με την οποία 
αντιμετωπίζουμε την ανάγκη υπάρξεως υγιούς και άφθονου 
εργατικού δυναμικού... 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ το ανέφερα, κ. Μαρίνο, το θέμα το 
δημογραφικό, διότι βεβαίως επηρεάζει καθοριστικά τα μεγέθη, αλλά 
ουδείς του έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία, ακριβώς λόγω του 
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα του. Απλώς, θα σας επισημάνω ότι 
στην Αμερική από τώρα έχει προγραμματιστεί στις επόμενες 
δεκαετίες πότε θα γίνει η αναπροσαρμογή των εισφορών. Και 
γνωρίζουν από τώρα ότι η μισή ποσοστιαία μονάδα ή ένα κλάσμα της 
ποσοστιαίας μονάδας, μετά από 8 π.χ. χρόνια θα υπάρχει, διότι έχουν 
κάνει αναλογιστικές μελέτες και βλέπουν ποιες είναι οι 
δημογραφικές εξελίξεις. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν είναι δε, όπως συνηθίζεται σ εκείνους οι οποίοι το 
αναφέρουν, το δημογραφικό πρόβλημα κυρίως πρόβλημα 
εθνικής άμυνας, λένε »ποιοι θα πάνε να πολεμήσουν»; Σήμερα, 
μάλιστα, με τα όπλα που υπάρχουν, δεν ξέρει κανείς εάν ο πολύς 
στρατός είναι λύση του προβλήματος ή όχι. Το πρόβλημα είναι 
κυρίως οικονομικό και κοινωνικό και δεν το έχει επισημάνει 
σχεδόν κανείς. Νομίζω κανένα κόμμα δεν αναφέρει σχεδόν λέξη 
(μόνο ο κ. Ζίγδης το υπογράμμισε με έμφαση σε πρόσφατη πρες 
κόνφερανς, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση). 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ: Υπάρχει αυτή η κατάσταση η τρομακτική, η 
καταλυτική, η καταστροφική στα ταμεία. Γενικά, στην κοινωνική 
ασφάλιση. Τι συζητάμε εμείς; Είμαστε 4-5 άνθρωποι υπεύθυνοι που 
μαζευτήκαμε αυτοβούλως με την προτροπή των «ΝΕΩΝ» και τη 
φιλοξενία τους, να πούμε μερικά πράγματα. Να πούμε λοιπόν 
μερικές αρχές. Ό τ ι η κοινωνική ασφάλιση, για να σταθεί κάπως τώρα 
με την καινούργια κυβέρνηση - οποιαδήποτε είναι αυτή - πρέπει να 
αποφασιστεί να είναι τριμερής η συμμετοχή στα βάρη και να μη 
στηρίζεται σε κοινωνικούς πόρους. Να τερματιστεί το καθεστώς των 
κοινωνικών πόρων. Κάθε ασφαλιστικός οργανισμός πρέπει να είναι 
αυθύπαρκτος οικονομικά και να στηρίζεται στην τριμερή 
συμμετοχή, λ.χ. προκειμένου για το ΙΚΑ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Τριμερής συμμετοχή. Να το εξηγήσουμε-των 
εργοδοτών, των εργαζομένων και του κράτους, του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

ΧΑΤΖΗ Β ΑΣΙΛΕ ΙΟ Υ : Και μιλώ για τα μεγάλα ταμεία, δεν μιλώ για μικρά 
κλαδικά ταμεία. Δεύτερον, πρέπει στο ΙΚΑ να μαζέψουμε τα 
δισεκατομμύρια τα οποία διαφεύγουν και δεν μπορεί να υπάρχουν 
τώρα μικρο-επιχειρηματίες που να ξεγελάνε το ΙΚΑ, να υπάρχουν 
ανασφάλιστοι, αφού η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την κοινωνική 
ασφάλιση σε όλη την επικράτεια της χώρας. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Εγώ να διαφοροποιηθώ από την τριμερή συνεισφορά... 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:Α, βεβαίως, εγώ το λέω, αγαπητέ κύριε, για να 
μπορέσουμε να δούμε αν το παραδεχόμαστε αυτό. Μαζεύουμε αυτά 



που μας χρωστάνε; Σταματάνε αυτές οι μηνιαίες δόσεις να γίνονται 
48,60 και 100; 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Α, εντάξει. Γιατί αν μιλάμε για ένα νέο οικοδόμημα, 
παράκληση «άστε το κράτος απέξω», να χαρείτε. Και ας τα βρούμε 
μόνοι μας, πώς θα χτίσουμε το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Διότι έτσι 
και βάλουμε και πάλι το κράτος στη μέση, τα κάναμε κουλουβάχατα. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ : Κύριε Αργυρέ, πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Την 
τριμερή συμμετοχή τη ζητάω για την υπάρχουσα κατάσταση. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Αυτή η διευκρίνιση χρειάζεται. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Κατ ανάγκην. Μολονότι κι εγώ είμαι αντίθετος στη 
συμμετοχή του κράτους, δεν μπορεί να σταθεί το σημερινό 
σύστημα χωρίς την προσωρινή κρατική συμπαράσταση. 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ: Δεν μπορεί να σταθεί, όχι. Για τον καινούργιο 
ασφαλιστικό οργανισμό που λέει ο κ. Κωστόπουλος, ο οποίος θα έχει 
ενιαίους κανόνες ασφαλίσεως, θα λειτουργεί η κοινωνική 
δικαιοσύνη «τόσα βάζεις -τόσαπαίρνεις», είναι θέμα εργαζομένων 
και εργοδότη. Εκεί, ναι. Αλλά για να γλιτώσουμε την κατάρρευση, 
είναι απαραίτητη η συμμετοχή του κράτους. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΑΟΣ: Γιατί το κράτος δημιούργησε το αμαρτωλό 
παρελθόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή αυτό που 
πληρώνει δεν είναι μια βοήθεια την οποίαν κάνει από ελεημοσύνη ή 
από συμπάθεια... Δημιούργησε μια πολύ κακή κατάσταση και έρχεται 
να την καλύψει. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Επειδή πρέπει να τα λέμε όλα και να μην 
παραλείπουμε ή να αφήνουμε στο ημίφως ορισμένες άλλες 
περιπτώσεις, να πούμε επίσης ότι ένα μέρος των ελλειμμάτων 
των ασφαλιστικών οργανισμών- ιδιαιτέρως του Ι ΚΑ- οφείλεται 
στο ότι γίνονταν επιστροφές εισφορών στους εργοδότες για 
λόγους αναπτυξιακούς. Ευτυχώς, δεν ισχύει πια νομίζω αυτό, 
αλλά πάντως κι αυτό ήταν μια σοβαρή αιτία να κλονιστεί η 
οικονομική υπόσταση των ασφαλιστικών οργανισμών. Είναι 
απαράδεκτο, ότι ποτέ δεν ζητήθηκε και από τους εργοδότες και 
από τους εργαζόμενους μαζί: « Ναι, να γίνουν αυτές οι 
επιστροφές εισφορών, αλλά θα τα πληρώσεις εσύ κράτος, από 
τον προϋπολογισμό». 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δεν ήταν επιστροφές αυτές εισφορών. Ήταν 
μειωμένες εισφορές στην περιφέρεια. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Υπήρχαν επιστροφές για τα εξαγώγιμα. Πρόκειται για 
τεράστια ποσά. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ναι, στα εξαγώγιμα. Υπάρχουν και οι μειωμένες 
εισφορές στην περιφέρεια. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας διακόψω; Δεν χρειάζεται να θεσπιστεί κάτι 
τέτοιο, διότι υπάρχει και νομοθετική διάταξη που προβλέπει αυτή 
την υποχρέωση του κράτους. Και βεβαίως, όπως και πολλές άλλες... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αλλά δεν εφαρμόζεται. Και εκεί είναι που ενοχλούμαι 
εγώ κι επιμένω και θυμώνουν οι συνδικαλιστές. Γιατί δεν 
διεκδίκησαν τα κεκτημένα δικαιώματα τους; Ξέρουν να 
διεκδικούν τη μισή ώρα εργασίας περισσότερο ή λιγότερο ή τις 
τρεις ώρες στάσης εργασίας που έγινε τώρα για την 1 η Μάη. 
Καταργήσανε και τη λέξη «Πρωτομαγιά», για όνομα του Θεού πια, 
και μ αυτή τη γλωσσική υποβάθμιση. 
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ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δεν την καταργήσαμε. 
ΜΑΡΙΝΟΣ: 1 η Μάη λέγεται πια η άλλοτε Πρωτομαγιά. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Μα «1η Ιούνη» λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί να 
μην το πει ο εργάτης; 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Πρόκειται για εξαθλίωση της ελληνικής γλώσσας. Μια 
τόσο ωραία λέξη, όπως η Πρωτομαγιά, η οποία κλείνει μέσα της 
και παράδοση και πολύ αίμα και αγώνες, εγκαταλείφθηκε από τα 
κομμουνιστικά κόμματα, από τους αριστερούς και από το ΠΑΣΟΚ, 
για να υιοθετηθεί η νέα γλώσσα της αφασίας: «1 η ή 18η Ιούνη» και 
«1η Μάη». 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Για την κοινωνική ασφάλιση, αν θέλαμε να 
ολοκληρώναμε. Η νέα κυβέρνηση εκείνο που έχει υποχρέωση είναι: 
να στηρίξει την υπάρχουσα κατάσταση με οποιαδήποτε μέτρα 
μπορεί και να καλέσει την ΓΣΕΕ, τον ΣΕΒ, όλες τις κοινωνικές τάξεις 
να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πουν πώς σώζεται αυτή η 
κατάσταση. Και να μελετήσει για μακροχρόνια αντιμετώπιση πώς 
μπορεί να φτιάξεις έναν άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, στον οποίον 
μπορούν να μπουν οι νέοι εργαζόμενοι και να έχουν τους ενιαίους 
κανόνες. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πρόβλημα να λυθεί. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και φαντάζομαι θα υπονοείτε ότι από τη στιγμή που θα 
συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, όπως τους προσδιορίσατε, 
εργοδότες και εργαζόμενοι, να απαιτήσουν απ όλα τα κόμματα 
να υιοθετήσουν αυτή τη λύση. Διότι καμιά κυβέρνηση δεν θα 
τολμούσε να υιοθετήσει έστω και πρόταση αυτών των δύο μερών, 
εάν περίμενε ότι την επομένη το οποιοδήποτε κόμμα θα 
εκμεταλλευόταν την κατάσταση για να της επιτεθεί και να την 
καταγγείλει για κατάργηση κεκτημένων, κλπ. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Να και η συναίνεση που ειπώθηκε προηγούμενα, 
πώς θα χρειαστεί. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Μα εδώ συμφωνήσαμε, κ. Χατζηβασιλείου, στην Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας οι δύο πλευρές και ήρθε το κράτος να 
την ερμηνεύσει και να την αλλάξει όπως θέλει εκείνο. Και κανείς από 
το Εργατικό Κίνημα δεν σηκώθηκε να διαμαρτυρηθεί. Εμείς 



στείλαμε μια επιστολή και γίναμε κακοί με τον κ. υπουργό Εργασίας, 
διότι επενέβη σΤ αυτό που λέει «ελεύθερες διαπραγματεύσεις». Στο 
κάτω-κάτω της γραφής και λάθος να είχαμε κάνει, θα υποστούμε τις 
συνέπειες οι δυο πλευρές, αφού τα συμφωνήσαμε. Και ήρθαμε εμείς 
οι βιομήχανοι και γίναμε κακοί με τον υπουργό Εργασίας και η ΓΣΕΕ 
μας είπε βέβαια στο τηλέφωνο, στο αυτί «καλά τα λέτε», αλλά 
δημόσια δεν βγήκε να πει κουβέντα. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ : Η κυβέρνηση που θα προκύψει κατά τη δική μου 
εκτίμηση και καταβάλει την πρώτη προσπάθεια για την κοινωνική 
ασφάλιση, πρέπει να καλέσει διακομματική επιτροπή. Θέλετε να την 
πείτε από τη Βουλή; Θέλετε να καλέσετε όλα τα κόμματα; Πρέπει να 
καλέσετε τους συνδικαλιστές, ναι, για να υπάρχει κοινή συναίνεση. 
Δεν είναι θέμα συμπολιτευομένων και αντιπολιτευομένων η 
κοινωνική ασφάλιση. Όσο θα είναι θέμα κονταροχτυπήματος για να 
κερδίζουμε περισσότερους πόντους ο αυτό που λέγεται «ψήφος», η 
κοινωνική ασφάλιση για μένα δεν θα βρει λύση. 

MAPI ΝΟΣ: Αρα, ο κομματισμός έξω από συνδικάτα... 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ναι, ο κομματισμός είναι ο καρκίνος στα 
συνδικάτα. Να το πω εγώ ξεκάθαρα. Το έγραψα για τις 
συνδικαλιστικές παρατάξεις. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Όπως είναι άλλωστε καρκίνωμα και στο φοιτητικό 
κίνημα. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Και στο φοιτητικό, για να μην προχωρήσουμε... 
Μιλώ όμως τώρα για το συνδικαλιστικό. Εκεί πρέπει να δουλεύει η 
συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Δεν χρειάζεται η κομματική 
καθοδήγηση. 



4. Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ TOY 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που ίσως είναι παράδοξο αλλά 
αξιομνημόνευτο, είναι το εξής: Ό,τι προβλήματα στον κοινωνικό 
χώρο, στο λεγόμενο κοινωνικό κράτος, στο κράτος πρόνοιας, 
υπάρχουν σε αρκετές χώρες σήμερα. Αλλά στην Ελλάδα είχαμε την 
κρίση, την κατάρρευση ας πω, του κοινωνικού κράτους, δίχως να 
έχουμε ποτέ και κράτος πρόνοιας. Έχουμε κρίση, κατάρρευση ενός 
κοινωνικού κράτους, το οποίο δεν το είδαμε ποτέ. Άλλοι, σε άλλες 
χώρες, το είδαν. Και βλέπουν κάποια προβλήματα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν είναι ακριβές αυτό που λέει η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, ότι βελτιώθηκε η κατάσταση στον κοινωνικό τομέα; 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Τα μόνα που βελτιώθηκαν είναι τα νούμερα. Για 
παράδειγμα, οι κοινωνικές δαπάνες αυτή τη στιγμή 
αντιπροσωπεύουν το 26% με 27% του εθνικού εισοδήματος. Το 
ποσοστό αυτό πριν από 10 χρόνια ήταν γύρω στα 12%. Άρα, 
υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα εάν αυτό ανταποκρίνεται, αντανακλάται 
και σε συγκεκριμένες καταστάσεις... 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Πράγματι το ΠΑΣΟΚ διακηρύσσει 
«Διπλασιάσαμε τις συντάξεις». Ηρθε το 1982 και δίχως έσοδα- διότι 
εκεί οδήγησαν τα ασφαλιστικά ταμεία - τις διπλασιάσανε. Μα ήταν 
δυνατόν να ρωτήσει ένας λογικός άνθρωπος ότι, μετά 8 χρόνια, δεν 
θα είχαν οι συντάξεις αυτές ανεβεί; Και μήπως μΤ αυτά τα χρήματα 
που παίρνει σήμερα, αγοράζει περισσότερα είδη από εκείνα που 
αγόραζε την εποχή εκείνη ; Ήταν δυνατόν να υπάρχει άλλη 
κυβέρνηση και να είναι καθηλωμένες οι συντάξεις; Αυτή είναι μια 
δημαγωγία πολιτική. Τα νούμερα-να μην το ξαναπούμε-μπορεί να 
ευημερούν. Αλλά ο συνταξιούχος των 40.000 δραχμών- δεν μιλώ 
των 10.000 ούτε για τις 26.000- ευημερεί; Μπορεί κανείς να το 
υποστηρίξει και να αφήσουμε τα νούμερα κατά μέρος; 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Για να μη μένουμε μόνο στις συντάξεις, να 
χρησιμοποιήσω ένα άλλο παράδειγμα; Οι δαπάνες για την υγεία, από 
το 1983 που συστήθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι σήμερα, 
περίπου πέντε χρόνια, έχουν περίπου τετραπλασιαστεί. Ίσως και 
λίγο παραπάνω. Λοιπόν, θα αναλογιζόταν κανείς αν το αποτέλεσμα 
σε όρους ποιότητας έχει τέσσερις φορές βελτιωθεί. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της 
αυξήσεως οφείλεται στη δραστική βελτίωση των μισθών των 
γιατρών. Η ένταξη τους στο Ε.Σ.Υ. αυτομάτως τους έδωσε 
διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς. Πολύ λιγότερα πήγαν σε 
βελτίωση της ποιότητας της νοσηλείας. 



ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Και κάπου αλλού, αν μου επιτρέπετε. Και στο να 
φτιαχτούν κτίρια σε κάποια χωριά (τα κέντρα υγείας), τα οποία είναι 
χωρίς γιατρούς. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να προσθέσουμε ότι στον τομέα παιδεία, όπου 
υπάρχει επίσης μεγάλη αύξηση των κονδυλίων, είτε αναφέρεται 
σε κτίρια τα οποία γίνονται σε αρκετή έκταση, εξαιτίας 
πολλαπλασιασμού των πανεπιστημίων, - συχνά άνευ λόγου - και 
στο διορισμό φυσικά εκατοντάδων νέων καθηγητών και 
παρακαθηγητών, αλλά επίσης και στη βελτίωση παροχών, που 
δεν έχουν σχέση με την παιδεία. Λ.χ. δόθηκε στους φοιτητές 
δυνατότητα στεγάσεως. Ακόμη και σε ξενοδοχεία, σε φοιτητικές 
εστίες κ.λπ. Είναι παροχές βιοτικού επιπέδου ή δωρεάν κίνηση σε 
αυτοκίνητα, σε μεταφορικά μέσα γενικά και διάφορα τέτοια, τα 
οποία αν τ αφαιρέσουμε, είναι ζήτημα αν υπάρχει κάποια αύξηση 
σε δαπάνες για την παιδεία καθαυτή. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ερχόμαστε πάλι στο θέμα της παραγωγικότητας 
του δημόσιου τομέα, απΤ όπου είχαμε ξεκινήσει κάποια στιγμή. 
ΧΑΤΖΗΒ ΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα ήθελα να βάλω στους συνομιλητάς μας, τρεις 
περιπτώσεις: να έχουμε νούμερα αυξημένα, δηλαδή κοινωνική 
ασφάλιση, παιδεία και υγεία. Να έχουμε πράγματι νούμερα 
θεαματικά αυξημένα και όταν πάμε να ψάξουμε την 
πραγματικότητα, να έρθουμε σΤ επαφή με το επίπεδο παιδείας 
απογοητευόμεθα. Το ίδιο όταν πάμε στην κοινωνική ασφάλιση. Γιατί 
για να πάω εγώ να κοιταχτώ στην καρδιά μου πρέπει να περιμένω μια 
βδομάδα ή βδομάδες και φτάνουμε έτσι και στην κοινωνική 
ασφάλιση να έχουμε ετοιμόρροπα ταμεία. Δεν μιλώ πια για την υγεία 
και για τα φάρμακα που προσπαθούμε να κόψουμε απΤ εδώ, να 
κόψουμε απ' εκεί. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο... 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το λένε ανακατανομή των εισοδημάτων, 
αυθαίρετη αν θέλετε, δώστε τα όπως είπε ο κ. Μαρίνος στους 
φοιτητές... 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Μήπως η αιτία είναι η ίδια που είναι πίσω από τα 
ελλείμματα; Μήπως είναι η επέμβαση-παρέμβαση του κράτους σ' 
όλες αυτές τις δραστηριότητες; Ο κρατικός γιγαντισμός, που είναι 
ταυτισμένος με τη χαμηλή ποιότητα και το υψηλό κόστος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Οι αυξήσεις δίδονται σε τομείς που έχουν λαϊκίστικο 
χαρακτήρα, αυτό το οποίο χαϊδεύει τις εύκολες ανάγκες και αν θα 
είναι δυνατόν, να μοιράσουμε και μια έγχρωμη τηλεόραση στον 
καθένα. Το εάν γίνεται σωστά και εγκαίρως η εγχείρηση στο 
χειρουργείο και αν είναι αυτό καθαρό από μικρόβια κ.λπ., ολίγον 
απασχολεί τους οποιουσδήποτε, ακόμη και τους ασθενείς. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να κάνω μια παρένθεση; Αν κάποιος πάει να κάνει 
ένα τσεκ-απ σΤ ένα ελληνικό νοσοκομείο, σ' ένα ιδιωτικό ξέρουμε ότι 
θα το κάνει μέσα σε μια μέρα, θα πληρώσει ένα ποσό και θα φύγει. Αν 
πάει ο ένα δημόσιο νοσοκομείο, κρατικό νοσοκομείο, θα μείνει 
περίπου 10-15 μέρες, για να κάνει μια σειρά από στάνταρ εξετάσεις. 
Έχετε υπόψη σας πόσο κοστίζει το ημερήσιο κόστος νοσηλείας; Το 
ημερήσιο κόστος παραμονής σΥ ένα νοσοκομείο είναι σήμερα γύρω 
στις 28-30.000 δρχ. την ημέρα. Αν το πολλαπλασιάσετε επί 15, σας 



Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στην Ελλάδα, σε 
σύγκριση με την ΕΟΚ των 12. Πηγή: Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δίνει το κόστος. Αν τις έκανε τις εξετάσεις σε ιδιωτικό νοσοκομείο, 
θα στοίχιζε κλάσμα αυτού που στοιχίζει στο κράτος. Και θα ήθελα με 
την ευκαιρία αυτή να κάνω μια διάκριση μεταξύ παραγωγής 
κοινωνικών υπηρεσιών και παροχής. Το κράτος, ακόμη και αν έχει 
την ευθύνη να παρέχει στο κοινωνικό σύνολο το αγαθό υγεία, δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να κάνει και τον επιχειρηματία, τον παραγωγό. 
Είναι δύο έννοιες που θα πρέπει κάποια στιγμή να τις διαχωρίσουμε 
απόλυτα μεταξύ τους. 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ: κ. Προβόπουλε, στο θέμα που βάζετε, να βάλω 
την προσωπική μου περίπτωση. Στις 8 του Γενάρη του Τ88 
χρειάστηκα όχι να κάνω τσεκ-απ, είχα προσβληθεί από μια ισχαιμία 
ελαφράς μορφής και έπρεπε κάπου να πάω και πήγα στο ΙΚΑ και με 
κράτησαν 10 μέρες και εγώ φώναζα... 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: 300.000 δρχ. η ζημιά. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Ναι, ακούστε. Βρε γιατρέ, γιατί με κρατάς; Να 
κάνουμε τις εξετάσεις, να πάω σπιτάκι μου να ησυχάσω, να μην 
κοστίζει αυτό το κρεβάτι. Εγώ, μου λέει, έχω ευθύνη και η ευθύνη 
αυτή θα ολοκληρωθεί σε 8-10 μέρες. Έκανα μάχη να φύγω τη 10η 
ημέρα και πράγματι το κόστος είναι τεράστιο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Πρέπει, λοιπόν, να μάθουμε να δεχόμαστε όλοι ότι δεν 
αλλάζουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη... 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Συμφωνώ απολύτως. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και κανένας δεν δικαιούται να κατηγορεί 
οποιαδήποτε Κυβέρνηση γιατί δεν έκανε άλματα και θαύματα. Να 
κοιτάξουμε να είμαστε σοβαρότεροι και, θα πρόσθετα, ας μου 
επιτραπεί, να έχουμε ένα λόγο πιο συντηρητικό και προσεκτικό, 
όπως ήταν ο λόγος του κ. Σημίτη για παράδειγμα, ο οποίος ποτέ 
δεν έλεγε μεγαλοστομίες και έτσι κινδυνεύει να μην εκλεγεί 
βουλευτής. Ίσως επειδή μιλούσε το λόγο της αλήθειας. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω αν έχετε δει μια μελέτη που έγινε στην 
Αγγλία. Το λέω σχετικά με το κόστος των νοσοκομείων, όπου 
υπολόγισαν ότι το κόστος των εκεί φυλακών ήταν τέτοιο, που 



έβγαινε ακριβότερο από το ξενοδοχείο «Ριτς» και υπολόγισαν ότι 
αναλογούν δύο φύλακες για κάθε φυλακισμένο. Το «Ριτς» έχει 
τέσσερις υπαλλήλους για κάθε φιλοξενούμενο, γκαρσόνια, «σούπα, 
μούπες» κ.λπ., άρα δεν είναι εκεί το θέμα και στο κάτω κάτω της 
γραφής, τι σου προσφέρει για μπρέκφαστ το «Ριτς» και τι οι 
φυλακές... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ένα αίτιο του μεγάλου προβλήματος και της 
αδυναμίας επιλύσεως οποιουδήποτε άλλου είναι και οι 
λεγόμενες προβληματικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
περιέλθει κατά ποικίλους τρόπους στον περίφημο Οργανισμό 
Ανασυγκροτήσεως ή στον έλεγχο του κράτους. Σχεδόν καμιά δεν 
τόλμησε η κυβέρνηση να την κλείσει. Μερικές έκλεισαν μόνες 
τους, περίπου. Αλλά ποτέ δεν είπε η κυβέρνηση, ο οργανισμός, 
αυτή η επιχείρηση, π.χ. η Πειραϊκή Πατραϊκή, να κλείσει να 
τελειώνουμε ή να φτιάξουμε κάτι άλλο. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Το 1981, οι συνολικές υποχρεώσεις, δηλαδή τα 
χρέη των προβληματικών επιχειρήσεων ανέρχονταν σε 115 δισ. Το 
1986 είχαν φτάσει τα 350 δισ. και σήμερα θα πρέπει να ξεπερνούν τα 
500δισ.δρχ. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Υπάρχουν όμως και οι εγγυητικές επιστολές, που έχουν 
εκδοθεί υπέρ αυτών των επιχειρήσεων, που κάποτε πρέπει να 
πληρωθούν και ανέρχονται σε 130 δισ. δρχ. περίπου. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε για 600 δισ. δρχ. 
περίπου. Και πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται στις 
προβληματικές επιχειρήσεις; 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Στις 44προβληματικές επιχειρήσεις 30.000 
εργαζόμενοι. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Πόσο στοιχίζει δηλαδή το χρόνο ο κάθε εργαζόμενος; 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να διαιρέσουμε τους τόκους των 600 δισ., 
που είναι 120 δισ. δρχ., με το 30.000, που σημαίνει 4 εκατομμύρια 
δρχ. ο κάθε εργαζόμενος. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Υπάρχει προβληματική επιχείρηση, όπου οι δαπάνες 
προσωπικού είναι μεγαλύτερες από τον τζίρο. Αυτό σας το λέω 
υπεύθυνα. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να σας ρωτήσω κάτι: Πόση είναι η κατά κεφαλήν 
επιβάρυνση, ο μέσος όρος όλων των εργαζομένων μαζί; 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Είναι 1.250.000 δραχμές. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή, αυτοί οι 30.000 των προβληματικών 
επιβαρύνουν το σύνολο των υπολοίπων εργαζομένων και 
φορολογουμένων 2,5 φορές. Αν είχαν κλείσει αυτές οι 
επιχειρήσεις, θα είχαν δημιουργηθεί τριπλάσιες θέσεις 
εργασίας. Θα είχαν αποδεσμευθεί ως κεφάλαιον να επενδυθούν 
σε νέου τύπου επιχειρήσεις παραγωγικές, οι οποίες θα πλήρωναν 
ενδεχόμενα και καλύτερους μισθούς. Θα μου πεις δεν θα είναι οι 
ίδιοι εργαζόμενοι, αλλά δεν μετράει κανείς την κατάσταση έτσι, 
αν είναι κράτος πρόνοιας, αλλά και οικονομικής λογικής. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ μας κοστίζουν 4.000.000 ο κάθε εργαζόμενος 
των προβληματικών. Θα μπορούσαμε να τους δίνουμε το 1,5 εκατ. 
για να κάθονται και θα περίσσευαν πάλι 2,5. 



Η διάρθρωση των βιομηχανικών επενδύσεων 
(Κατανομή στο σύνολο των πραγματοποιούμενων επενδύσεων 

το 1989, ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων) 

Βιομ. 
Κλάδοι 

Προϊόντα βάσεως 
Μεταλλουργίας 
Κεφ. Αγαθών 
Τροφίμων 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ (Επενδύσεις) 

Αντικατα
στάσεως 

18 
28 
19 
32 

42 

Επεκτά
σεως 

31 
5 

75 
40 

36 

Εκσυγχρο
νισμού 

51 
67 

6 
28 

22 

ΕΟΚ (Επενδύσεις) 

Αντικατα
στάσεως 

21 
30 
23 
33 

24 

Επεκτά
σεως 

41 
20 
28 
27 

32 

Εκσυγχρο
νισμού 

38 
50 
29 
40 

44 

Πηγή: Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Το θέμα είναι αλλού. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: κ. Μαρίνο, να μου επιτρέψεις, είναι η κοινωνική 
διάσταση. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μα, αυτό θέλω να πω, να χωρίσουμε το οικονομικό 
από το κοινωνικό. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Εγώ δεν δέχομαι ότι τελικά είναι σωστό να δώσεις 1,5 και 
να καθήσει. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κανείς δεν θέλει να τροφοδοτηθεί σαν 
τεμπέλης και κανείς δεν δέχεται, υπεύθυνος άνθρωπος, να αργούν 
δυνάμεις παραγωγικές. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Πάντως, οικονομικά θα συνέφερε. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Μα είναι θεωρητικό αυτό. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ: Μα θα εργαστεί κάπου αλλού, ο ίδιος. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Α μπράβο, και θα παίρνει το 1,5 και θα καλύπτει 
και άλλη θέση. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Υπάρχει ανάγκη να εργαστεί αυτός κάπου αλλού, διότι 
στις προβληματικές μεν κάθεται, δείτε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, 
όπου υπάρχουν ειδικευμένοι ηλεκτροσυγκολλητές και δεν βρίσκεις 
στην περιοχή Αττικής ηλεκτροσυγκολλητή σήμερα. Είναι χαμένοι 
κοινωνικοί πόροι αυτοί. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: κ. Αργυρέ, θα ήθελα να το βάλω το θέμα 
ρεαλιστικά. Έχουμε προβληματικές επιχειρήσεις, τις βρήκανε, δεν 
έχει ευθύνη το ΠΑΣΟΚ, έχει ευθύνη για τη συνέχιση... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ε..., δημιούργησε μερικές ακόμα. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δημιούργησε μερικές ακόμη. Να το βάλουμε 
στην κοινωνική του βάση, να του δώσουμε όλη τη διάσταση. Έχουμε 
30.000 εργαζόμενους που δεν είναι και κανένα τεράστιο νούμερο. 
Θα μπορούσε η κυβέρνηση ν' αναλάβει να τακτοποιήσει και να 
ταξινομήσει τους εργαζόμενους αυτούς. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και με τον ίδιο μισθό ενδεχομένως και αν υπάρχει 
διαφορά να επιδοτεί τη διαφορά το κράτος. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Να λοιπόν η κοινωνική του πλευρά και εγώ με 



θάρρος υποστηρίζω και με ρεαλισμό τη λύση αυτή. Φοβούνται το 
πολιτικό κόστος οι άνθρωποι αυτοί που κυβέρνησαν και ίσως και 
αυτοί που θα έρθουν ακόμη. 30.000 άνθρωποι εξειδικευμένοι 
τακτοποιούνται, θα πάρουν και το μισθό τους. Δεν είναι δυνατόν να 
μιλάμε για 30.000 ανθρώπους τώρα σιην ελληνική κοινωνία και στην 
παραγωγή, ότι δεν μπορούμε να τους τακτοποιήσουμε και κάθε 
επιχείρηση που δεν συμφέρει, να κλείνει. Τι είδους η διαχείριση 
είναι αυτή, όταν όπως είπατε προηγουμένως και ήταν πολύ 
επιτυχημένο, οι δαπάνες για τη μισθοδοσία ξεπερνάνε το τζίρο μιας 
επιχείρησης; Μα, είναι δυνατόν; Αυτό είναι ένα θεότρελο 
οικονομικό παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρω πώς, αναλαμβάνουν 
άνθρωποι σοβαροί και υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι ο αυτή την 
κυβέρνηση που φεύγει. Κι όμως, δέχθηκαν να τροφοδοτούν και να 
συντηρούν τέτοιες καταστάσεις και δεν λένε η επιχείρηση αυτή 
κλείνει. Πώς έγινε, κ. Μαρίνο μου, εσύ που τα γράφεις, στην Catering; 
Προσλάμβαναν για να φτιάχνουν φαγητά, γιατρούς, δικηγόρους, 
γεωπόνους. Μάζεψαν 3.000 και ήρθε μετά και είπε η κυβέρνηση: 
«Κάνω ανακατανομή, τους παίρνω απΤ εκεί και τους πάω στο 
υπουργείο Συγκοινωνιών. Εκεί, δηλαδή, για πολιτικό ρουσφέτι, μου 
μάζεψες 3.000 ανθρώπους και μου μιλάς για 30.000 ανθρώπους 
ειδικευμένους, ενεργητικούς, ότι δεν μπορείς να τους 
τακτοποιήσεις και να προχωρήσουμε στην αναδιάρθρωση της 
οικονομίας; 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Έχει και μια διάσταση, την οποία 
ξεχνάμε αυτή τη στιγμή. ΚατΤ αρχήν, τα νούμερα των ανέργων, που 
πιθανόν να δημιουργηθούν, δεν θα είναι 30.000. Δεύτερον, απ' 
αυτούς με επάρκεια πόρων, μπορείς για ένα χρονικό διάστημα να 
πάρεις πολλούς εργαζόμενους και να τους πας για επανεκπαίδευση 
σε ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται. Και τρίτον, μην ξεχνάμε τη 
διάσταση του αθέμιτου ανταγωνισμού στις υπάρχουσες 
λειτουργούσες υγιείς επιχειρήσεις του κάθε κλάδου. Είναι ένα 
σοβαρότατο πρόβλημα, στο οποίο κανένας δεν ακουμπάει αυτή τη 
στιγμή. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και είναι τραγικό, διότι βγαίνουν συνέχεια διάφορα 
δημοσιεύματα και από τον ΟΑΕ, αλλά και από τις ίδιες τις 
προβληματικές επιχειρήσεις και λένε ότι τώρα είναι κερδοφόρες, 
είναι υγιείς. Μα κερδοφόρες όταν τους έχουν σβήσει όλα τους τα 
χρέη; Είναι τραγικό άλλωστε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, όπως 
π.χ. η Πειραϊκή Πατραϊκή, στην οποία απεσβέσθη το χρέος και 
κεφαλαιοποιήθηκε και μηδενίστηκε το αρχικό κεφάλαιο και παρά 
ταύτα έχει πάλι δεκάδες δισεκατομμυρίων έλλειμμα. Δηλαδή 
πληρώνεται δύο και τρεις φορές αυτή η προβληματική 
επιχείρηση. Γιατί; 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ: Εγώ, όταν μιλάω για κερδοφόρα, μιλάω για 
γνήσια κερδοφόρα. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Λοιπόν, επειδή μιλήσατε γιΤ αυτές, να σας πω και δυο 
συγκεκριμένα νούμερα. Πρόσφατα, η Πειραϊκή Πατραϊκή εδεσμεύθη 
πληρώνοντας και προκαταβολές για επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. δρχ. 
προεκλογικά, υποτίθεται για να κάνει εκσυγχρονισμό. Περίπτωση 
πρώτη. Περίπτωση δεύτερη: θα την έχετε ακούσει τη χαρτοποιία 
Λαδοπούλου στο Αίγιο. 



ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ: Πώς, είναι πασίγνωστη. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μα αυτή νομίζω αγοράστηκε για Πνευματικό Κέντρο 
και αθλοπεδιές από το δήμο. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Λοιπόν, πέρασε από τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης 
(ΟΑΕ), έγκριση για επενδύσεις ο αυτήν, ύψους 7,8 δισ. Ελέγξτε το. 
Για 300 εργαζόμενους. Χωρίς μελέτη που να λέει πού θα πάνε τα 7,8 
δισ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Τα 35 πια δισ. του Κοσκωτά μετατρέπονται σε ψιχία. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Γιατί, όμως να έχουμε προβληματικές 
επιχειρήσεις και η ίδια η Αριστερά, στην οποία και ανήκω, πολλές 
φορές προβληματίζεται με το κοινωνικό κόστος της ανεργίας. Και 
εδώ αποδεικνύεται ότι 30.000 άνθρωποι μετεκπαιδευόμενοι νέοι ή 
εξειδικευμένοι μπορούν νΤ απορροφηθούν θαυμάσια από το σύνολο 
της οικονομίας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μέχρις ότου απορροφηθούν υπάρχει και ο ΟΑΕΔ. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: τΑρα λοιπόν, να κάνουμε τη διαπίστωση και ως 
συμπέρασμα, δηλαδή εννοώ το δικό μου συμπέρασμα, ότι όλο αυτό 
είναι ένα παιχνίδι σε βάρος της οικονομίας, που κάνουν οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις για πολιτικούς λόγους; 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και τα κομματικά συνδικάτα, να το πούμε, τα 
κομματισμένα συνδικάτα. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Εγώ, αυτό που λέει ο κ. Μαρίνος, δηλαδή είναι 
πιστεύω μου, ότι ένα ελεύθερο συνδικάτο, αδέσμευτο, με 
στοιχειώδεις γνώσεις οικονομίας, θα καταλάβαινε πολύ 
βραχυπρόθεσμα το συμφέρον του να διατηρεί μια προβληματική και 
είναι πολύ μακροπρόθεσμο αν είναι σε μια υγιή επιχείρηση. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αλλά να κλείσω, τονίζοντας ότι θα πρεπε να 
καταλάβουμε όλοι, και προπαντός οι εργατοϋπάλληλοι, οι οποίοι 
νομίζουν ότι μερικοί δημοσιογράφοι όπως π.χ. εγώ, είμαστε 
οπαδοί του κεφαλαίου, υπερασπιζόμαστε το κεφάλαιο σε βάρος 
του εργαζόμενου, μολονότι και εγώ εργαζόμενος είμαι και 
μισθωτός (λες και επιθυμώ να κόψω το χέρι μου) το εξής: άλλο 
πράγμα είναι η οικονομική πολιτική και άλλο η κοινωνική. Αυτά θα 
πρέπει να ξεχωριστούν. Θα πρέπει να εφαρμόζουμε, κατά τη 
γνώμη μου, την οικονομική πολιτική, όπως την υπαγορεύουν οι 
νόμοι της οικονομίας, άτεγκτοι νόμοι, αμείλικτοι νόμοι. Οι νόμοι 
του καπιταλιστικού συστήματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και 
άλλο σύστημα μέχρι στιγμής. Από τη στιγμή που οι χώρες του 
υπαρκτού σοσιαλισμού εδέχθησαν τη λειτουργία της αγοράς, η 
οικονομία της αγοράς έγινε παγκόσμια. Συνεπώς, να 
λειτουργήσει η οικονομία της αγοράς. Δηλαδή ό,τι είναι 
ζημιογόνο να κλείνει, ό,τι είναι κερδοφόρο είναι ωφέλιμο. Να 
καταλάβουμε ότι το κέρδος δεν βλάπτει, το έλεγε από το 1920 ο 
μακαρίτης ο Λένιν, αλλά το αποσιώπησαν οι διάδοχοι του. Να 
ισχύσουν οι αμείλικτοι νόμοι της αγοράς. Εάν αυτοί καθώς 
εφαρμόζονται έχουν θύματα που πάντοτε έχουν, εκεί θα 
λειτουργήσει η κοινωνική πρόνοια. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Φοβούμαι ότι δεν μπορούμε νΤ αφήσουμε το θέμα 
των προβληματικών, αν δεν μιλήσουμε λίγο και για την άλλη 



στρέβλωση την οποία προκαλεί στο τραπεζικό σύστημα. Εδώ μας τα 
είπαν οι δύο διοικητές των μεγάλων υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών, 
διότι ανήκουν στους ιδιώτες, αλλά ελέγχονται από το κράτος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δηλαδή, η Εθνική Τράπεζα και η Εμπορική Τράπεζα. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή μιλάμε ότι όλο αυτό το βάρος ή το μέγιστο 
μέρος αυτού του βάρους που λέμε των 450 δισ., ανήκει σΤ αυτούς. 
Τώρα, όπως και να το κάνουμε, το 20% του τόκου (90 
δισεκατομμύρια), από κάπου πρέπει να δοθούν. Η ίδια η επιχείρηση 
δεν μπορεί να τα δώσει ή μάλλον το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων 
δεν μπορεί να τα δώσει. ΤΑρα ή από κάπου αλλού θα τα χάνουν αυτές 
οι Τράπεζες ή το κράτος θα έρχεται, όπως κάνει συνήθως, να 
επιδοτήσει στο τέλος του χρόνου τις τράπεζες αυτές. Ε, ούτε το ένα 
στέκει, ούτε το άλλο. 
Το δεύτερο δε, το της επιδοτήσεως, δεν στέκει, διπλά. Διότι αν μη τι 
άλλο, διαστρεβλώνει και το συναγωνισμό, αλλά δεν στέκει και για 
την ίδια την επιδοτούμενη τράπεζα, διότι ποτέ δεν τολμάει το 
κράτος να την επιδοτήσει κατά το πλήρες μέγεθος της ζημίας της, 
αλλά λέει πάρετε τόσα και μη μιλάτε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Είναι ακριβές να πούμε ότι αν δεν εδίδοντο αυτές οι 
επιστροφές που γίνονται για να καλυφθεί αυτή η ζημία, ότι όλες 
οι τράπεζες θα ήταν ζημιογόνες ή θα έκλειναν με έλλειμμα; 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτές οι τράπεζες που έχουν το βάρος των 
προβληματικών, νομίζω ότι το είπαν οι ίδιες οι διοικήσεις τους, δεν 
λέω τίποτε παραπάνω. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αρα είναι προβληματικές και η Εθνική Τράπεζα και η 
Εμπορική Τράπεζα και η ΕΤΒΑ, νομίζω. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Πρέπει να λύσουμε αυτό το θέμα λοιπόν, 
τους 30.000 εργαζομένους να δούμε πώς θα τους τοποθετήσουμε 
αλλού, να τους απασχολήσουμε αλλού, το ίδιο και με τον σύνδεσμο 
μεταξύ των τραπεζών και των προβληματικών, όπου νομίζω δεν 
υπερβάλλω, το 60% του χρόνου του ο διοικητής της Εθνικής 
Τραπέζης ασχολείται μΤ αυτές. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν 
ασχολείται, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει νΤ ασχοληθεί με την 
τράπεζα του, ασχολείται με τις προβληματικές. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Να συμπληρώσω κάτι στα όσα είπε ο κ. 
Κωστόπουλος. Η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε λογιστικά κέρδη, 
καθαρά κέρδη 3,6 δισ. δρχ. και πήρε ενίσχυση από το κράτος 15 δισ. 
δρχ. Διαβάζω ότι οι συνολικές οφειλές των προβληματικών και των 
υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στην Εθνική, ανέρχονται σε 150 
δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα από τον μη λογισμό τόκων, η 
Εθνική να χάσει 45 δισ. δρχ. 
Αν το κράτος δεν έδινε τα 15 δισ. η Εθνική Τράπεζα θα είχε μια ζημιά 
της τάξεως των 12 δισ. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η Εθνική Τράπεζα έπρεπε να μπορεί νΤ αποδίδει 
αυτά τα 45 που λέμε και αν όχι 45,30 δισ. και αν όχι 30,20. Δεν είναι 
δυνατόν να μην αποδίδει 20, ώστε να μπορέσει νΤ αυξήσει τα 
κεφάλαια της αύριο, να επενδύσει σε τεχνολογία, όλα αυτά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και τώρα να προστεθεί και η επιβάρυνση της 
Τράπεζας Κρήτης, να μην την ξεχάσουμε και αυτή, αφού θα την 
φορτωθούν η Εθνική και η Εμπορική Τράπεζα. 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα τολμήσει η καινούργια κυβέρνηση αυτή να 



Τα δημοσιονομικά ελλείμματα της χώρας τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, υποβαθμίζο
ντας την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής ενώ συγχρόνως η σχέση μεταξύ 
κατανάλωσης από τη μία πλευρά και αποταμίευσης και επενδύσεων, από την άλλη, 
χειροτερεύει σε βάρος των επενδύσεων, σημειώνει ο καθηγητής Οικονομικών κ. Γ. 

Προβόπουλος 
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλα περιθώρια συμπίεσης των εισοδημάτων τους, αν η νέα 
κυβέρνηση θελήσει να ακολουθήσει πολιτική «λιτότητας», υπογραμμίζει ο πρώην πρόε
δρος της ΓΣΕΕ κ. Ορ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος προσθέτει πως η ενημέρωση των 
εργαζομένων για την πορεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται θα βοηθήσει στη 

διαμόρφωση ενός κλίματος συναίνεσης που απαιτείται σήμερα 

διορθώσει τη στρέβλωση, όχι αμέσως, αλλά έστω σε 100 μέρες; Εγώ 
λέω μέχρι το 1992, είναι δυνατόν να φτάσουμε με τέτοιο σύστημα 
τραπεζιτικό, το οποίο να μην εδράζει στην πραγματικότητα; Θα 
τολμήσει-η καινούργια κυβέρνηση-εδώ είναι το ερώτημα... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ε, αυτό λέμε εμείς, ότι θα πρέπει να τολμήσει 
επιτέλους κάποιος. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Απ' όλα τα προβλήματα που έχουμε θίξει, αυτό 
είναι το ευκολότερο, γιατί μιλάς για λιγότερους ανθρώπους που θ' 
ανακατευθούν στην υπόθεση. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Και τεχνοκρατικά είναι διαχειρίσιμο. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Είναι πιο εύκολο και διότι δεν αφορά μεγάλες 
μάζες σε κοινωνικές τάξεις που θα δημιουργούσε αντιδράσεις. Άρα, 
μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να γίνει αυτό. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Θα διαφωνήσω ως προς την ευκολία να γίνει. Δεν 
είναι καθόλου εύκολο. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πιο εύκολο από το ΙΚΑ και πιο εύκολο από την 
απόλυση των 30.000 αυτών. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Σε σύγκριση με τ' άλλα προβλήματα που είπαμε, είναι 
ευκολότερο στη λύση τεχνοκρατικά. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Αν σας ρωτούσα αυτό το βάρος, και της Εθνικής 
και της Εμπορικής, πώς θ* αντιμετωπιζόταν; 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως είπαμε πριν, κάποια αναλογία με αυτό που 
είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, θα πρέπει να το μοιραστούμε στα επόμενα 



χρόνια. Δηλαδή θα κόψουμε, θα πούμε αυτή είναι η ζημιά, θα τη 
βάλουμε στην μπάντα και θα την πληρώσουμε σε λίγα χρόνια. Αλλά 
κάπου θα σταματήσει. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Τουλάχιστον δεν θα δημιουργούμε νέες παροχές ύψους 
7,8 δισ., όπως για την εταιρεία Λαδοπούλου. Και ερωτώ: από πού θα 
βγουν αυτά τα 7,8 δισ., ποιος θα τα δώσει; 



5. Ol ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
m ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
r ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Η Νέα κυβέρνηση παραλαμβάνει μια δεδομένη 
κατάσταση που περιγράψαμε περίπου και όλα τα Κόμματα λίγο ως 
πολύ, την δέχονται ότι αυτή είναι. Και αυτό είναι θετικό στοιχείο 
σαν αφετηρία, διότι κανένας δεν βγαίνει να πει, ότι η κατάσταση 
είναι εντάξει, να συνεχιστεί ως έχει. Δεν το λέει κανένα κόμμα. 
Αρα, όλα τα κόμματα λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας είπε ότι η οικονομία μας ανθεί και με σχετικά νούμερα 
στήριζε μακροσκελέστατες δηλώσεις του. ΤΑρα δεν είναι ότι όλα τα 
κόμματα συμφωνούν πως η οικονομία δεν πάει καλά. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε οτι έχει τεράστιο 
πρόβλημα. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Όχι και εκείνος είπε ότι όλα πάνε καλά, εκτός από το 
πρόβλημα των ελλειμμάτων. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Το οποίο όμως αντανακλά σ όλη την εθνική 
οικονομία. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν όμως οι περισσότεροι 
πολίτες. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Το οποίο επίσης προβλέπει ο κ. Τσοβόλας ότι θα 
μειωθεί το 1989. Δεν είπαμε κάποια νούμερα. Από την τελευταία 
έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, προκύπτει ότι το 
1988 οι καθαρές ταμειακές ανάγκες φθάνουν στο 16,5% περίπου. Το 
τελευταίο τριμηνιαίο Δελτίο του υπουργείου, Εθνικής Οικονομίας 
αισιοδοξεί ότι το έλλειμμα θα κατέβει το 1989 στα 15,5% αν θυμάμαι 
καλά. Δηλαδή θα μειωθεί μια περίπου μονάδα. Οι δικοί μου οι 
υπολογισμοί λένε ότι αυτό θα πάει στο 21 %. Και μιλάμε για καθαρές 
δανειακές ανάγκες, όχι για έλλειμμα. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δηλαδή επαναλαμβάνετε, το ότι ευημερούν οι 
αριθμοί. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν θα δεχθούμε ούτως ή άλλως την οποιαδήποτε 
προεκλογική τοποθέτηση. Γιατί ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας, σε εκθέσεις που έχει έτοιμες για την επόμενη 
κυβέρνηση, περιγράφει ότι για ντ αποκατασταθεί το έλλειμμα ως 
έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο κ. 
Τσοβόλας τον Δεκέμβριο 1988 για το 1989 θα πρέπει να εισπράξει 
πρόσθετους φόρους, ύψους 260 δισεκατομμυρίων. Και αυτό το 
είπε σε έκθεση του τον Ιανουάριο 1989. Έκτοτε έχουν γίνει 
παροχές άλλων τουλάχιστον 250 δισ. Άρα θα χρειασθούν άλλα 
500 δισεκατομμύρια την επομένη των εκλογών. Η κυβέρνηση που 



θ αναλάβει, όποια και αν είναι, θα πρέπει ν' αντιμετωπίσει 
αμέσως και αυτό το πρόβλημα. 
Να πούμε τώρα τι θα έπρεπε να γίνει, όχι μόνον για την 
αντιμετώπιση των ελλειμμάτων, αλλά και πώς θα ξεπεράσουμε 
γενικά την κρίση του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος, το οποίο λειτουργεί κατά τρόπο πρωτόγονο, 
οπισθοδρομικό, αρνητικό, που δεν οδηγεί την ελληνική 
οικονομία σε προσαρμογή προς τις συνθήκες που θα μας 
οδηγούν ομαλά στο 1992. 
Και να πούμε τώρα την επομένη το πρωί που αναλαμβάνει η νέα 
κυβέρνηση, παραλαμβάνει πρώτα - πρώτα το έλλειμμα. Τι κάνει, κ. 
Αργυρέ; 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Νομίζω ότι έχει πολύ σωστά διατυπωθεί από τους 
Οικονομολόγους ότι εκείνο που χρειαζόμαστε είναι αυστηρή 
δημοσιονομική πολιτική, μία δημοσιονομική πειθαρχία. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Θα σας έλεγαν ότι αυτό που λέτε εσείς έτσι με 
ορολογία οικονομική, σημαίνει λιτότητα για τους εργαζόμενους. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Θα το λέγανε, αλλά δεν είναι αυτό που εννοώ εγώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να μας το διευκρινίσετε λοιπόν, για να μην 
παρεξηγούμε. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Λοιπόν, δημοσιονομική πειθαρχία σημαίνει ότι περικόπτω 
η συγκρατώ τις δαπάνες και διευρύνω τα έσοδα μου ουσιαστικά. 
Ξοδεύω λιγότερα και εισπράττω περισσότερα και το εισπράττω 
περισσότερα έχει και μια έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης... 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: «Εισπράττωπερισσότερα». Το κράτος; 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Το κράτος βεβαίως. Έχει μία έννοια κοινωνικής 
δικαιοσύνης που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φορολογικό μας 
σύστημα. Και το φορολογικό μας σύστημα σήμερα δεν είναι δίκαιο 
θα έλεγα, δεν είναι ισορροπημένο και δεν είναι αναπτυξιακό. Είναι 
ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό δεν μπορεί να διαφεύγει από τη 
φορολογία λ.χ. το αγροτικό εισόδημα. Εγώ το έχω πει με κίνδυνο να 
κατηγορηθώ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Πάντως το μεγαλύτερο διαφεύγον εισόδημα δεν είναι 
το αγροτικό καθ εαυτό, όσο από τη διακίνηση των αγροτικών 
προϊόντων. Εκεί είναι η μεγάλη διαρροή, η οποία στην ουσία δεν 
ελέγχεται. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα πρέπει να 
καταργηθούν τα διάφορα προνόμια και οι επιδοτήσεις, 
περιλαμβανομένων των επιδοτήσεων προς τη βιομηχανία. 
Ένα σωστότερο, δικαιότερο, πιο λειτουργικό φορολογικό σύστημα 
θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο μακροχρόνια για τη βιομηχανία από τις 
βραχυπρόθεσμες επιδοτήσεις, οι οποίες δίνονται με διάφορες 
μορφές σήμερα. Κυρίως προς τη βιοτεχνία είναι αυτές, διότι η 
βιομηχανία δεν κάνει πλέον χρήση τόσο των επιδοτήσεων, αλλά για 
να μην λέμε ότι πάμε να ξεφύγουμε εμείς, θα έλεγα και προς τη 
βιομηχανία. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να έκανα εδώ μία παρένθεση; Το ξένο κεφάλαιο, 
οσάκις ερευνά την ελληνική αγορά για να κάνει επένδυση, 
αδιαφορεί παντελώς για τις επιδοτήσεις. Εκείνο που το 
ενδιαφέρει είναι το φορολογικό σύστημα, το σύστημα εργατικών 
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σχέσεων, το ασφαλιστικό, αλλά καθόλου οι επιδοτήσεις. Δεν το 
ενδιαφέρουν το ξένο κεφάλαιο. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι επιδοτήσεις προσελκύουν δευτέρας ποιότητος 
επενδύσεις. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ίσως εδώ, θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε για να 
γίνει κατανοητό ότι υγιείς επιχειρήσεις είναι εκείνες που είναι 
κερδοφόρες, ότι το κέρδος όχι μόνον δεν είναι αμάρτημα, αλλά 
είναι υγεία και όσο περισσότερα κέρδη υπάρχουν τόσα 
περισσότερα έχει για ν απομυζήσει και ο κρατικός 
προϋπολογισμός. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κέρδη όμως ελεγχόμενα... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και νόμιμα να μιλήσουμε και ολίγον για τη νομιμότητα. 
Διότι εδώ μπορεί κανείς να πει ότι στην Ελλάδα διώκονται σχεδόν 
μόνον οι νομοταγείς. Οι παραβιάζοντες το Νόμο όχι μόνο δεν 
διώκονται, αλλά επιβραβεύονται κιόλας. Συνεχώς δικαιώνονται 
εκείνοι οι οποίοι δεν πληρώνουν τις εισφορές στο ΙΚΑ, εκείνοι 
που δεν πληρώνουν στην Αγροτική Τράπεζα τα χρέη τους, 
εκείνοι που δεν πληρώνουν στον κ. Τσοβόλα τους φόρους τους, 
εκείνοι που δεν πληρώνουν τους δασμούς τους, εκείνοι που δεν 
πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας ή ακόμη και τα πρόστιμα στ 
αυτοκίνητα τους, έρχεται κάποιο Πάσχα ή κάποια Χριστούγενα 
και τους τα χαρίζουν. Χαρίζονται, οι οφειλές, τ αυθαίρετα 
νομιμοποιούνται, κ.ο.κ. Δηλαδή περίπου ενθαρρύνεται και 
επιβραβεύεται η παρανομία και η ασυνέπεια και καταλήγει να 
διώκεται εκείνος ο οποίος είναι νομοταγής. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Η φοροδιαφυγή γίνεται σε μεγάλο βαθμό στο επίπεδο 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και απορώ γιατί δεν έχουν 
μπειταμειακές μηχανές. «Απορώ», εντός εισαγωγικών, ξέρω γιατί. 
Διότι, αυτό έχει τεράστιο πολιτικό κόστος. Οποιαδήποτε κυβέρνηση 
έβαζε τις ταμειακές μηχανές, έστω και εισαγόμενες, σε μεγάλο 
βαθμό, θα είχε λύσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. 
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ΜΑΡΙΝΟΣ: Να διευκρινίσουμε ότι έχουν νομοθετηθεί οι 
ταμειακές μηχανές από την εποχή της Νέας Δημοκρατίας, όταν 
ήταν υπουργός Οικονομικών ο κ. Αθανάσιος Κανελλόπουλος, ο 
οποίος τόλμησε να λάβει το μέτρο. Αλλά έκτοτε όλες οι 
κυβερνήσεις, και της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ αναβάλλουν και 
ξανααναβάλλουν επ' αόριστον την εφαρμογή του νόμου. 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Και δίνουν διάφορα προσχήματα. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Και παρεμπιπτόντως θα έπρεπε νΤ αναφέρω ότι ο 
μεγαλύτερος «μπαταξής» - για να χρησιμοποιήσουμε την λέξη της 
αγοράς, είναι το κράτος. Είναι ο κ. Τσοβόλας σήμερα ή ο κ. Τσοβόλας 
ο αυριανός ή ο χθεσινός. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Τι εννοείτε; 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Εννοώ. Επιστροφές φόρων προς τις επιχειρήσεις, καθ' 
όλα νόμιμες, λ.χ. ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, δεν γίνονται. 
Επίσης, προείσπραξη φόρων από κέρδη περσινά μιας επιχείρησης, οι 
οποίοι πρέπει να επιστραφούν, διότι τα κέρδη της ήταν πολύ 
χαμηλότερα την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή έχουν εντολή όλοι 
οι Οικονομικοί Έφοροι, να μην επιστρέφουν δραχμή στις 
επιχειρήσεις και κάθεται πάνω σε δισεκατομμύρια το κράτος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν κάθεται. Δεν έχει να τα επιστρέψει, διότι είναι 
άδεια τα Ταμεία του. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΑΟΣ: Έχετε υπολογίσει πόσα είναι αυτά τα ποσά; 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Κοιτάξτε. Για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας από ένα 
ερωτηματολόγιο που κάναμε εμείς βγήκε ένα ποσό 10 δισ. για 84 
επιχειρήσεις. Πόσο μάλλον για το σύνολο των επιχειρήσεων, οι 
οποίες είναι της τάξεως των 3.000-3.500. Χρησιμοποιήσαμε ένα 
δείγμα και βέβαια οι πιο οργανωμένες ήταν εκείνες οι οποίες 
μπορέσανε και μας απαντήσανε αμέσως. 10 δισ. μόνο από 84 
επιχειρήσεις. 

Το ποσό που δεν επιστρέφεται από προείσπραξη φόρων, είναι νωρίς 
ακόμη να το πούμε, διότι αυτό πρέπει να έχει γίνει μεταξύ 10-20 
Μαΐου. Αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχει εντολή στις εφορίες να μην 
επιστρέφουν δραχμή. Αυτά από την πλευρά των εσόδων. 
Από την πλευρά των εξόδων, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο 
δύσκολα, αλλά διατυπώνονται και πιο απλά. Δεν μπορείς να ξοδεύεις 
χρήματα τα οποία δεν έχεις. Πρέπει να εξασφαλίζεις πρώτα τους 
πόρους και το έχει πει επιτυχημένα πάλι ο κ. Προβόπουλος. Στην 
Ελλάδα εκείνο που κάνουμε είναι αποφασίζουμε πρώτα τις δαπάνες 
μας και μετά καθορίζουμε τις εισπράξεις των φόρων και τις 
ταιριάζουμε ανάλογα στο τι θέλουμε να ξοδέψουμε. Πρέπει να 
ξέρουμε πρώτα τι θα εισπράξουμε και τότε να προσαρμόσουμε και 
την κοινωνική μας πολιτική και οποιαδήποτε άλλη πολιτική, στα 
χρήματα τα οποία έχουμε στην τσέπη, όπως κάνει ο κάθε 
νοικοκύρης που υποτίθεται διαβάζει αυτά που γράφουν στις 
εφημερίδες. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Όπως έκανε άλλοτε ο κάθε νοικοκύρης και δεν κάνει 
ο σύγχρονος οικογενειάρχης ο οποίος μιμείται- με συγχωρείτε 
θα το πω- τη συμπεριφορά την απερίσκεπτη και άσωτη του 
ελληνικού κράτους και λέει. Εγώ θέλω αυτοκίνητο, θέλω σπίτι 
τόσα τετραγωνικά. Τ αγοράζει και μετά χρωστάει τα «μαλλιά της 



κεφαλής» του και αισθάνεται δυστυχής, διότι δεν έχει τα λεφτά 
που χρειάζονται όλα αυτά. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Δεν επιτρέπεται το κράτος να κάνει καμία δαπάνη εάν 
δεν δικαιολογήσει πρώτα από πού θα έχει τους αναγκαίους πόρους. 
Από φόρους, από δανεισμό ή τι άλλα κονδύλια θα περικόψει. 
Υποτίθεται ότι το Γενικό Λογιστήριο του κράτους το κάνει αυτό, 
αλλά αν δείτε και τα Νομοσχέδια στο τέλος που έχουν και τη 
γνωμάτευση του Γενικού Λογιστηρίου λένε: «δεν είναι εύκολο να 
προσδιοριστούν ακριβώς οι δαπάνες». Εννέα στις δέκα φορές, αυτό 
λένε μολονότι είναι και συνταγματική επιταγή να προσδιορίζεται 
αυτό. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Μα αυτή είναι η δουλειά του προϋπολογισμού. 
ΜΑΡΙΝΟΣ: Ο περισσότερο παραβιαζόμενος Νόμος του κράτους, 
είναι το Σύνταγμα. Να προσθέσω σ' αυτό που λέτε, το οποίο είναι 
σωστό και το υποστηρίζουμε άλλωστε από χρόνια, στον 
Οικονομικό Ταχυδρόμο. Εμείς προσθέτουμε και το ότι «τα 
αιτήματα που διατυπώνονται απέναντι στον δημόσιο τομέα θα 
έλεγα, θα πρέπει να συνοδεύονται και από εισήγηση από πού θα 
τα βρει ο Δημόσιος τομέας». Αν αποφάσιζε η Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών να κινηθεί κατά τον τρόπο που 
κινήθηκε λ.χ. ο Δήμος Λονδίνου. Πέρσι ή πρόπερσι είχε τεθεί 
θέμα αυξήσεως των μισθών των Υπαλλήλων του Δήμου του 
Λονδίνου και ο Δήμαρχος έδινε 5% αύξηση ενώ οι εργαζόμενοι 
ζητούσαν 6,5%. Ο Δήμος είπε: Δεν έχω καμία αντίρρηση να δώσω 
6,5% αλλά θα μου πείτε από πού θα βγει το επιπλέον 1,5% το 
οποίο δεν το έχω εγώ στα ταμεία μου. Για να σας δώσω 6,5% 
πρέπει να βρω ας πούμε 100 εκατομμύρια στερλίνες (λέω ένα 
φανταστικό νούμερο τώρα). Για να το βρω αυτό, πρέπει ν αυξήσω 
τις εισφορές των κατοίκων του Λονδίνου προς το Δήμο κατά 
τόσες λίρες το μήνα. Το δέχεσθε; 
Εγινε ψηφοφορία και απερρίφθη από τους κατοίκους του 

Λονδίνου. Και δόθηκε αύξηση 5%. 

ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Πρέπει να λειτουργήσουν κι εδώ οι 
συμμετοχικοί θεσμοί. Δηλαδή, εγώ για να σου πω κυρία επιχείρηση ή 
κύριε κράτος πού θα τα βρεις, πρέπει να έχω μια πρόσβαση και μια 
ενημέρωση και μια συμμετοχή, υπεύθυνη συμμετοχή. Όχι με 
κραυγές και συνθηματολογίες. Για να προσδιορίσω και πού θα τα 
βρεις. Μέχρι τινός - και όταν λέω μέχρι τινός εννοώ για την εποχή 
του 1960-η συμμετοχή μόνο στο Συμβόλαιο Προαγωγών, εθεωρείτο 
ότι ήταν παραβίαση κεκτημένων δικαιωμάτων της επιχειρήσεως, και 
μάλιστα κρατικής επιχειρήσεως και όχι ιδιωτικής. Σήμερα όμως 
άλλαξε το πνεύμα αυτό, που είμαστε μέσα στη Κοινότητα. Πράγματι 
πρέπει το πνεύμα αυτό να αναπτυχθεί περισσότερο, άμεσα οι 
εργαζόμενοι για να κάνουν προτάσεις θετικές και εποικοδομητικές 
πρέπει να έχουν προσβάσεις στην πληροφόρηση και στα νούμερα, 
για να μπορούν να προσδιορίσουν. Αλλιώς, δεν μπορούν να το 
κάνουν αυτό το πράγμα. 
Τι θα κάνουμε με την ανταγωνιστικότητα; Δεν είναι πράγμα, στο 
οποίο είναι αμέτοχοι οι εργαζόμενοι. Η Κυβέρνηση που είναι κατά 
δήλωση της Σοσιαλιστική (απλώς είναι μια Κυβέρνηση και δεν είναι 
Σοσιαλιστική) μόνο το 1985, αγαπητέ κ. Μαρίνο κατόρθωσε να 



αρθρώσει την λέξη «Ανταγωνιστικότητα» και την λέξη ότι «Ναι και οι 
επιχειρήσεις πρέπει να έχουν και κάποιο κέρδος». Οταν λοιπόν, μΤ 

αυτό το θέμα τροφοδοτεί την κοινωνία η Κυβέρνηση αυτή, η οποία 
φεύγει, πέστε μου μετά από κει πέρα ποια είναι η ευθύνη αυτή των 
εργαζομένων για να μπορέσουν να έχουν προσβάσεις και 
πληροφόρηση; Γι'αυτό είναι αναγκαίοι οι συμμετοχικοί θεσμοί για 
μένα και για τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων και για τη 
συνεργασία, όπου είναι δυνατό να γίνει με τα Συνδικάτα και τους 
εργοδότες μέσα στην επιχείρηση. Ο κοινωνικός διάλογος. Η 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας από πού βγαίνει; Από την 
άνοδο της παραγωγικότητας. Η λέξη παραγωγικότητα ήταν άγνωστη 
στο λεξιλόγιο μας. Ήταν άγνωστη μέχρι τώρα στην Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ. Τώρα, μιλάει βέβαια για παραγωγικότητα και για σύνδεση 
της παραγωγικότητας με την αμοιβή και πολλές επιχειρήσεις δίνουν 
πριμ παραγωγικότητας. Και οι Έλληνες εργαζόμενοι και τα 
Συνδικάτα, πρέπει να το έχουν αντιληφθεί, ότι η παραγωγικότητα 
είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται όχι στα λεξιλόγια. Θα τη 
χρησιμοποιήσουμε στην ίδια μας τη ζωή. 

Σ όλη την Ευρώπη μιλάν για παραγωγικότητα. Γιατί; Γιατί αυτή είναι 
παράλληλη της ανταγωνιστικότητας. Κι αυτό σημαίνει ποιότητα, 
ανταγωνιστικές τιμές, καλές εξαγωγές, αρκετά κέρδη του κράτους, 
αλλά και των εξαγωγέων. 
Όσο για την αυστηρή δημοσιονομική πολιτική που είπε ο ΣΕΒ στη 
Συνέλευση του, βγήκε και την επικρότησε ο κ. Παπανδρέου 
μεταφράζοντας την αλλιώς ή παραποιώντας την. Ή και ο κ. 
Μητσοτάκης. Εγώ από την πλευρά της Συνεργασίας, λέω ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια στα εισοδήματα των συνταξιούχων κι 
εργαζομένων να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό για την Κυβέρνηση της 19ης 
Ιουνίου. Το λέω σαφώς. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ο κ. Χατζηβασιλείου μίλησε μόνο για τους 
εργαζόμενους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα 
που συναρτάται με το Δημόσιο τομέα και τα ελλείματά του, είναι 
εκεί κι εκεί δεν έχετε να μας πείτε ότι πρέπει να συνεργαστούν οι 
Διοικήσεις των Συνδικάτων με το κράτος για να αποφασίσουν. 
Διότι, όχι μόνο συνεργάζονται αλλά συχνά είναι τα Συνδικάτα που 
κυβερνούν τις επιχειρήσεις. Παράδειγμα, η Ολυμπιακή 
Αεροπορία. Όπως γνωρίζετε ο πρόεδρος του Συνδικάτου - είναι 
το αφεντικό της Ολυμπιακής. Ο κ. Κουτσόγιαννος. Και να 
θυμηθούμε ότι τα ελλείμματα της Ολυμπιακής έχουν φτάσει 
αθροιζόμενα πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια δραχμές. Και να 
μου πείτε εκεί πού είναι η κοινωνική ευθύνη των εργαζομένων και 
του Συνδικαλισμού, όταν φορτώνουν τον ελληνικό λαό με όλα 
αυτά τα ελλείμματα; 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κύριε Μαρίνο. Δέχομαι αυτό τον διαχωρισμό, ότι 
εγώ είμαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Θα έλεγα ότι σ' επίπεδο ουσίας συμμετοχικών 
διαδικασιών, ο ιδιωτικός τομέας είναι πολύ πιο μπροστά. Στην 
τυπολατρία συμμετοχικών διαδικασιών, είναι πρώτος ο Δημόσιος 
τομέας, αλλά στην ουσία είναι πολύ πιο πίσω κύριε Χατζηβασιλείου. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Εδώ λέμε το εξής: Στο Δημόσιο τομέα οι 
συμμετοχικοί θεσμοί λειτουργούν άνετα αλλά στα χαρτιά και έχουμε 
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καθυστέρηση, ενώ στον ιδιωτικό τομέα τώρα έχουν μόλις αρχίσει. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Εγώ θα ήθελα να τελειώσω την πρόταση τη δική μου ως 
προς τα ελλείμματα. Διότι πίσω απ' όλα που είπα, πρέπει να 
αποδεχτούμε φιλοσοφικά, όχι ιδεολογικά, λειτουργικά αν θέλετε 
ένα πράγμα. Ό τ ι τίποτε απΤ όλα αυτά δεν θα γίνει, εάν δεν 
καταλάβουμε όλοι, ότι χρειαζόμαστε μικρότερο κράτος. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ποσοτικά; 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Ποσοτικά μικρότερο κράτος. Που να μην ασχολείται με 
Ολύμπικ ΚΕΤΕΡΙΓΚ. Να μην ασχολείται με μαρίνες της ΠΥΡΚΑΛ στην 
ΟΛΥΜΠΙΚ MAPIN. Να μην ασχολείται με ένα σωρό πράγματα, για τα 
οποία δεν έχει καμία δουλειά να είναι μέσα. * 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και τα οποία συνήθως είναι και ελλειμματικά. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Ή το κράτος θα μικρύνει ουσιαστικά ποσοτικά, ή ό,τι 
λύσεις και να βρίσκουμε θα μας ξεπηδούν καινούργια προβλήματα 
σαν μανιτάρια. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, το οποίο πολύς 
κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Το μικρότερο ποσοτικά κράτος σαν 
μείωση υπηρεσιών σ' όλα τα επίπεδα. Προηγουμένως είπαμε ότι 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα παραγωγικότητας και αναφέρθηκαν και 
κάποια νούμερα. Όλοι νομίζω συμφωνήσαμε ότι αυτές οι μεγάλες 
αυξήσεις δεν παρακολουθούνται από αντίστοιχες μεταβολές στο 
παραγόμενο προϊόν, στην ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό δείχνει 
νομίζω ότι οι μικρότερες δαπάνες, που είναι αναγκαίες και για 
λόγους δημοσιονομικούς κι ευρύτερους οικονομικούς δεν 
σημαίνουν κατΤ ανάγκη και περιορισμό των υπηρεσιών. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να σημαίνει αυτό και καλύτερες υπηρεσίες. Κι 
αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σαφές στους αναγνώστες των 
«ΝΕΩΝ». 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ίσως να γίνει και μεταφορά κονδυλίων. Διότι είναι 
αστείο να κάνουμε κοινωνικό τουρισμό και μάλιστα το καλοκαίρι, 
ξοδεύοντας κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς λόγο και 
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να μην δώσουμε αυτά τα λεπτά, για να φτιάξουμε π.χ. βιβλιοθήκες 
στα πανεπιστήμια. Είσθε καθηγητής Πανεπιστημίου κ. 
Προβόττουλε και ξέρετε ότι δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες στα 
πανεπιστήμια. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει τρόπος ένας 
φοιτητής επιμελής-γιατί για τους αμελείς οι πάντες 
ενδιαφέρονται-να πάει να διαβάσει ένα βιβλίο. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή αυτό μπορεί να φαίνεται αδιανόητο στους 
αναγνώστες των «ΝΕΩΝ», αν θέλετε να σας μεταφέρω την 
Πανεπιστημιακή εμπειρία μου. Έχει τέσσερα χρόνια στη δική μας 
βιβλιοθήκη να μπει ξένο περιοδικό και βιβλίο. Τώρα, εσείς ξέρετε 
πολύ καλά ποιο είναι το υλικό, που χρησιμοποιεί ένα 
Πανεπιστημιακό Τμήμα... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Όταν επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 
ισχυρίστηκαν ότι στη βιβλιοθήκη τους έχουν τα πάντα. Κι είπα 
αποκλείεται να έχετε τον Οικονομικό Τραχυδρόμο. Πατούν ένα 
κουμπί και μου λένε βεβαίως και τον έχουμε. Και όχι μόνο τον 
έχουμε αλλά κλέβεται κιόλας. Τον παίρνουν οι Έλληνες φοιτητές 
και τον καταστρέφουν με την κακή συνήθεια που έχουν να 
κόβουν με ξυραφάκι αυτό που τους ενδιαφέρει. Θέλω να πω μτ 

αυτό τι οτ\\ιαα\α έχει για ένα Πανεπιστήμιο σωστό, η βιβλιοθήκη. 
Όταν λέω δεν παίρνουν ένα περιοδικό, δεν εννοώ φυσικά τον 
Οικονομικό Ταχυδρόμο, αλλά ένα πιο επιστημονικό έντυπο. Στην 
Ιατρική Σχολή είναι δυνατό να γίνει κανείς γιατρός μη 
διαβάζοντας τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις που 
σημειώνονται στην Επιστήμη και χάρη στην οποία σώζονται 
άνθρωποι; 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνούμε ότι πρέπει να περικοπούν τα 
ελλείμματα. Εγώ θα έθετα και μια παράλληλη διάσταση, ότι τα 
ελλείμματα υπήρξαν αποτέλεσμα της μεγάλης εξάπλωσης των 
κρατικών δαπανών. Μπορώ να σας δώσω κάποια στοιχεία εδώ αν 
θέλετε. Από το 1981 μέχρι σήμερα το ποσοστό των δημοσίων 
δαπανών στο ΑΕΠ (και βγάζω απέξω αυτή τη στιγμή τις δημόσιες 
επιχειρήσεις), έχει ανέβει από το 35% στο 50%. Την ίδια δε χρονική 
περίοδο, κυρίως τα τελευταία πέντε χρόνια ο μέσος όρος στην 
Κοινότητα είναι όχι μόνο χαμηλότερος από την Ελλάδα, αλλά έχει 
και τάση μειοτική, πτωτική. Σε αντίθεση μΤ αυτό που συμβαίνει στην 
Ελλάδα, όπου το μέγεθος του Δημόσιου τομέα αυξάνει συνεχώς. 
Αν κάνω μια αναφορά στο Δημόσιο τομέα, το κάνω γιατί είπα 
προηγουμένως, ότι το μεγάλωμα ενός μη παραγωγικού, ή έστω 
λιγότερο παραγωγικού τομέα, συμπιέζει την μέση παραγωγικότητα 
στην οικονομία. ΤΑρα, αν υποθέσουμε αυτή τη στιγμή, ότι αντλούμε 
απΤ όλους τους φορολογούμενους κάποια ποσά και κλείνουμε το 
έλλειμμα, δεν θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι. Θα είχαμε 
μηδέν έλλειμμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είχαμε 
δημοσιονομικό πρόβλημα. Θα είχαμε τεράστιο δημοσιονομικό 
πρόβλημα. Γϊ αυτό θα ήθελα να το δούμε υπό τη διπλή διάσταση του 
το θέμα. Περιορισμός του ελλείμματος κυρίως από την πλευρά των 
δημοσίων δαπανών. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να πω ένα παράδειγμα το οποίο όμως να είναι 
χρήσιμο. Στη Σουηδία η οποία είναι η δεύτερη μετά από την 
Ελβετία πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης. Σ αυτή, η οποία έχει 



Σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, επί 40 περίπου χρόνια, με μια 
μικρή διακοπή δύο - τριών ετών πρόσφατα. Δεν άλλαξε η πολιτική 
και οι κρατικές βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι μόνο το 5%. Εάν 
ληφθεί υπόψη ότι στην Ελλάδα είναι πάνω από το 50% αυτό 
δικαιώνει την άποψη του κ. Προβόπουλου, ότι η κακοδαιμονία της 
Ελληνικής οικονομίας οφείλεται στο γεγονός, ότι το Δημόσιο 
ασχολείται μ" επιχειρήσεις, αντί να ασχολείται με την κοινωνική 
δικαιοσύνη. Στη Σουηδία, οι Σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, 
σοσιαλιστικότερες των ημετέρων σοσιαλιστικών, βάζουν τις 
επιχειρήσεις να δουλεύουν και να βγάζουν πάρα πολλά κέρδη. 
Κερδίζετε κουλάκοι που θα έλεγε ο Λένιν. Κερδίζετε 
επιχειρηματίες και έρχομαι εγώ και σας φορολογώ βαρύτατα. Η 
φορολογία στη Σουηδία είναι βαρύτατη και δεν ξεφεύγει και 
κανένας. Η φοροδιαφυγή είναι δυσκολότερη. Κι αυτά τα λεπτά, 
που εισπράττει η κυβέρνηση τα μετατρέπει σε κοινωνική 
πολιτική. Και σε πολιτική που φτάνει μέχρι του να επιδοτεί άκομα 
κι εκείνους που δεν θέλουν να δουλέψουν. Τους δίνει το όριο 
επιβιώσεως. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, υπάρχει ένα πρόβλημα φορολογικών 
εσόδων. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και ότι δεν 
υπάρχει ίση μεταχείριση στη φορολογία. Αναφέρθηκαν ορισμένα 
τέτοια παραδείγματα με το αγροτικό εισόδημα και άλλα. 
Αν μπορούσαμε να πατάξουμε εν πάση περιπτώσει τη φοροδιαφυγή, 
όσο είναι δυνατό, (γιατί ποτέ δεν είναι δυνατό να πατάξει κανείς 
πλήρως τη φοροδιαφυγή) θα πιάναμε κάποια 250 με 300 
δισεκατομμύρια δρχ. περίπου. Πάλι ένα έλλειμμα δύο 
τρισεκατομμυρίων θα καλύπτονταν κατά το 10%, το 15% στην 
καλύτερη των περιπτώσεων. Και από κει και πέρα το υπόλοιπο; Και 
να λογαριάσουμε ότι την επόμενη χρονιά θα είχαμε πάλι πρόβλημα. 
Δηλαδή, πιάσαμε τώρα τα 250, του χρόνου; 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Έχω την εντύπωση ότι θα προκληθεί και κοινωνική 
αναταραχή. Γιατί μιλούμε για φοροδιαφυγή τεραστίου μεγέθους. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ας το ξεχάσουμε, προς στιγμή αυτό. Βλέπουμε 
από την άλλη μεριά, ότι υπάρχει μια δυναμική που έχει διαμορφωθεί, 
όπου το ποσοστό αύξησης των δημοσίων δαπανών ξεπερνάει το 
ποσοστό αύξησης των εσόδων. Μάλιστα εδώ κάνω την εξής 
παρένθεση για πληροφόρηση. Όταν τη διετία 1986-1987 
εφαρμόστηκε το αρκετά σκληρό διετές πρόγραμμα 
σταθεροποίησης της κυβέρνησης, όλα σταθεροποιήθηκαν πλην των 
δημοσίων δαπανών. Νομίζω ότι ο κ. Μαρίνος το έχει γράψει πολύ 
σωστά αυτό το θέμα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. 
χΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ : Οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να είναι το 
επίκεντρο όλων. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, πρέπει ο ίδιος που εφαρμόζει ένα 
πρόγραμμα να δίνει το παράδειγμα στους άλλους. Και όχι να αφήνει 
την κάνουλα ανοικτή. Αν δεν ενημερώσεις τον κόσμο για την 
πραγματική υφή των προβλημάτων και δεν δώσεις και συ ο ίδιος το 
παράδειγμα, δεν μπορείς να έχεις και επιτυχία στο πρόγραμμα που 
εσύ ο ίδιος εφαρμόζεις. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μα γΓ αυτό δεν γίνονται ποτέ τέτοιες συζητήσεις 
στην τηλεόραση. Έχετε ακούσει ποτέ συζήτηση για αυτά που 



συζητούμε εδώ τόσες ώρες; Ποτέ. Από κανένα. Από καμία 
κυβέρνηση. Να το προσθέσω κι αυτό. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Στο σημείο αυτό έχει δίκιο ο κ. Χατζή βασίλειο υ, 
που είπε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση. Εγώ 
πιστεύω ότι σε πολλά σημεία ο κόσμος είναι πιο ώριμος απΤ όσο 
νομίζουμε και πιο μπροστά από τα ίδια τα κόμματα. Αυτό που 
στερείται είναι η σε βάθος πληροφόρηση. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα (λιτότητα το 
λέει ο λαός) σταμάτησαν οι δαπάνες του κράτους; Οι προσλήψεις οι 
αθρόες, που συ νοστίζονται να βρουν μια καρέκλα και ένα γραφείο 
στο Δημόσιο τομέα; Πού είναι η λιτότητα του Δημόσιου τομέα-το 
λέω με πολύ θάρρος αυτό - αφού προσλαμβάνουν υπαλλήλους και 
τους βάζουν σε μη παραγωγικές θέσεις, για να κάνουν το πολιτικό 
ρουσφέτι; 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και να τους μονιμοποιούν συλλήβδην και αθρόα όπως, 
τώρα 45.000. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Είναι πετυχημένο το παράδειγμα σας, κ. 
Προβόπουλε, ότι για να κάνεις ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα 
πρέπει εσύ προσωπικά να δώσεις το παράδειγμα και να πεις: «Κύριοι, 
εγώ κόβω αυτά από το κράτος». Αυτό είναι το σπίτι μου. Η 
κυβέρνηση έχει ένα σπίτι, το κράτος. Εγώ κόβω αυτά και 
αποδεδειγμένα και φανερά, όχι μΤ εκείνα τα νούμερα τα απατηλά 
που μας δίνουν. Ελάτε κι εσείς να προσφέρετε. Και να προσφέρουν 
όλες οι κοινωνικές τάξεις. 
Όπου έγινε αυτό και με συναίνεση ακόμα, εγώ πιστεύω ότι είχε 
επιτυχία. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ας θυμηθούμε την ΑΤΑ στην Ιταλία που 
καταργήθηκε με ένα δημοψήφισμα. Αλλά είχε υπάρξει ενημέρωση 
προηγουμένως. 

Ήθελα να ξαναγυρίσω στο θέμα των δημοσίων δαπανών. 
Αν κανείς μελετήσει με περισσότερη αυστηρότητα κάποια 
μεγέθη, θα δει τεράστιες σπατάλες στο δημόσιο τομέα. Και ο αυτό 
το σημείο, επιτρέψτε μου να διαβάσω αυτό που είδα με μεγάλη χαρά 
μου στο πρόγραμμα του Συνασπισμού, ο οποίος για τα ελλείμματα 
του δημόσιου τομέα, αναφέρει τα εξής: 
«Στη μεγάλη διόγκωση των ελλειμμάτων κατά τα χρόνια της 
διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, συνέβαλαν αποφασιστικά 
εκτός των άλλων και η συσσώρευση τεράστιων πόρων στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, χωρίς παράλληλα μέτρα που να 
εξασφαλίζουν την παραγωγική και την αποδοτική τους αξιοποίηση». 
Είναι ακριβώς το πρόβλημα, το οποίο θέτω. Αυξήθηκαν κατά τρόπο 
ανεξέλεγκτο οι δημόσιες δαπάνες και κατευθύνθηκαν σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις σε μη παραγωγικές τοποθετήσεις. Τώρα, δεν 
είναι πολύ εύκολο να πάρετε έναν έναν τους τομείς και να πείτε ότι 
εδώ υπάρχει σπατάλη. 
ΓιΤ αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, να εμπλουτιστεί ο 
μηχανισμός κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού από 
ορισμένες πάγιες αρχές. Κι αυτό ήταν το αντικείμενο μιας εργασίας 
που δημοσιεύτηκε από το ΙΟΒΕ, όπου προτείνω να εμπλουτιστεί το 
σύστημα με κάποιες τέτοιες πάγιες αρχές. Που κατά τρόπο 
αυτόματο, αν θέλετε, να βάζουν το φρένο. Και όχι μόνο το φρένο. 
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Δημόσιες επενδύσεις ως ποσοστό των συνολικών επενδύσεων στην Ελλάδα. 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Εθνικοί Λογαριασμοί 

Το θέμα δεν τίθεται να μειώσουμε τις δαπάνες, αλλά ίσως τίθεται κι 
ένα άλλο θέμα, για το πώς πρέπει να τις ανακατανείμουμε. Διότι 
κάποιους τομείς τους αφήνουμε απέξω κακώς και είναι πιο 
αποδοτικοί. Και σε κάποιους άλλους δίνουμε χρήματα, δίχως να 
έπρεπε να δίνουμε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μπαίνουμε στο πρόβλημα της δημόσιας διοικήσεως, 
που είναι ο άλλος σταυρός του μαρτυρίου και το οποίο δεν λύεται 
καθόλου εύκολα όπως αντιλαμβάνεστε. Κι αν υποτεθεί ότι, όλα 
τα κόμματα ήταν σύμφωνα για να το λύσουν, θα έπρεπε να 
τροποποιηθεί και το Σύνταγμα για να λυθεί το πρόβλημα. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς δεν εκπροσωπούμε κόμματα εδώ πέρα, και 
νομίζω ότι το θέαμα είναι τραγικά. Έβλεπα απέναντι από τα γραφεία 
σας, στη Χρήστου Λαδά, τις ουρές στον ΟΤΕ και... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Είναι μια εικόνα δυστυχίας. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ : Είναι μια τραγωδία, που αφορά τους νέους 
ανθρώπους και την απογοήτευση τους να κάθονται στο γόνατο. Να 
είναι ουρά και να έχουν μια αίτηση για να την υποβάλουν. Και ξέρουν 
ότι δεν θα ισχύσουνε αξιοκρατικά κριτήρια. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Γνωρίζετε πόσοι είναι οι άνεργοι νέοι; Σύμφωνα με 
πρόσφατη έρευνα οι άνεργοι νέοι ανέβηκαν από το 41 % στο 49%. 
Δηλαδή, ο ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Το είδαμε όλοι. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάτι εν συντομία. Είπαμε 
πριν από μια βδομάδα, ότι: 
«Με θλίψη παρακολουθούμε τις μέρες αυτές τη μετατροπή ενός 
τέτοιου εθνικού θέματος, της αποτελεσματικότητας δηλαδή της 
δημόσιας Διοίκησης, σΤ αντικείμενο προεκλογικών παροχών και 
υποσχέσεων για μονιμοποιήσεις και περισσότερες προσλήψεις στο 
δημόσιο τομέα. 
Και αυτό όταν, όλα τα κόμματα γνωρίζουν ότι εκείνο που θα έπρεπε 
ναζητήσουν από το λαό είναι εξουσιοδότηση, να απαλλάξουν την 
οικονομία από ένα πλέγμα ρυθμίσεων και συντεχνιακών 
δικαιωμάτων, που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και που καμιά 
σχέση δεν έχουν με μια σύγχρονη κι ευέλικτη οργάνωση των 
παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Μια εξουσιοδότηση για την _ 
πλήρη, αυστηρή και συνεπή εφαρμογή της αξιοκρατίας στο δημόσιο 
τομέα για να αποκτήσει αξιοπρέπεια και κύρος». 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Πολύ σωστή θέση, αλλά δεν την υιοθετεί καμία από τις 



πολιτικές δυνάμεις. Παρόλο, που όλες αναγνωρίζουν τα 
ελλείμματα του Δημοσίου. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως χρειάζεται θάρρος. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Δεν το λέω γιΤ αυτό. Το λέω για κάποιον άλλο λόγο, που 
έχει σχέση με αυτό που είπε ο κ. Μαρίνος. Δεν τις υιοθετούμε, αλλά 
τι συμβαίνει; Ετσι λειτουργώντας μη εκσυγχρονιζόμενες οι 
πολιτικές δυνάμεις του τόπου, βάζουν τον εαυτό τους αναγκαστικά 
στο περιθώριο των οικονομικών εξελίξεων. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Είναι ουραγοί. Και κάποια φορά έχουν την ειλικρίνεια 
ορισμένοι πολιτικοί να το λένε. Ότι ο λαός προχωρεί μπροστά 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει λεχθεί και για τους εργαζομένους. Και στο 
σημείο αυτό, θα ήθελα κι εγώ να κάνω μια παρέμβαση στο θέμα του 
διαλόγου. Και ο διάλογος έχει μια προϋπόθεση για να είναι διάλογος. 
Πρέπει να είναι ειλικρινής. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Και αντικειμενικός και μΤ επιχειρήματα. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ το πρόβλημα του συνδικαλισμού στην Ελλάδα 
είναι ακόμα η ανωριμότητα, όχι μόνο από την πλευρά των 
εργαζομένων, αλλά και από την πλευρά των εργοδοτών. Είναι ένα 
πράγμα, που κακά τα ψέματα είναι άντε 15 ετών δουλειά στη 
σύγχρονη του μορφή. Εμείς μετά από αρκετά βάσανα φτάσαμε στο 
σημείο του διαλόγου, που λέμε. Και ακόμα... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Και όταν λέτε εμείς, εννοείτε σαν Τράπεζα Πίστεως. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Ακόμα βλέπω ότι ενώ ο ίδιος ο 
διαπραγματευτής είναι ώριμος και το βλέπει, και βλέπει ότι και η 
βάση θα το ήθελε, φοβάται όμως τους άλλους συνδικαλιστές που 
δεν έχουν ακολουθήσει ακόμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και μΤ αυτό 
το θέμα θα ζήσουμε. Ας μη γελιόμαστε. 
Στη Βιομηχανία, νομίζω ότι πηγαίνετε καλύτερα. Πάντως θα ζήσουμε 
έτσι. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και νομίζω ότι αυτό ξεκινάει 
από ένα ουσιαστικό σημείο. Ο εργαζόμενος παλιά στη βιομηχανία 
αισθανόταν μεγάλη ανασφάλεια. Η οποία ανασφάλεια του 
δημιουργούσε και καχυποψία. Η καχυποψία λοιπόν, δεν επέτρεπε το 
διάλογο να γίνει πάνω σΤ ειλικρινείς βάσεις και με τα χαρτιά ανοιχτά. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μπορούσα πάλι να θέσω το θέμα του κέρδους, 
όπως ανέφερε ο κ. Μαρίνος, και από μια άλλη πλευρά. Μόνο το 
κέρδος δίνει τη δυνατότητα από την πλευρά του εργοδότη, να είσαι 
ειλικρινής. Εσύ να προχωράς. Και να λες αν δεν πιστέψει φέτος, του 
χρόνου και άντε και του παραχρόνου. Δηλαδή, ώσπου να μπορέσει 
να γίνει ο διάλογος ειλικρινής. Πάλι το κέρδος θα βοηθήσει ο αυτή 
τη δουλειά. 
Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κακόπιστοι εργοδότες. Θα υπάρχουν 
πέντε. Στην επομένη χρονιά θα είναι τρεις, γιατί θα δουν ότι έχασαν. 
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στη σημερινή εποχή της 
πληροφορήσεως, στη σημερινή κοινωνία. Δεν επιβιώνει μια 
επιχείρηση χωρίς ειλικρινείς σχέσεις με τους εργαζόμενους. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κύριε Κωστόπουλε, θα ήθελα να παρατηρήσω σΤ 

αυτά που είπατε κι εσείς και ο κ. Αργυρός. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος 
από σας. Τα έχω ζήσει όχι με διάβασμα. Όταν πηγαίναμε σΤ ένα 
τραπέζι να κάνουμε διάλογο με τον εργοδότη, και μάλιστα εργοδότη 
δημοσίας επιχειρήσεως, υπήρχαν φωνές και κραυγές, ότι αυτό 



αποτελεί συνεργασία των τάξεων. Αυτή η νοοτροπία σιγά σιγά 
εγκαταλείφθηκε. Πρέπει να το πω. Μιλώ τώρα για τους 
εργαζομένους. Προσέρχονται πλέον για διάλογο. Αλλά για να γίνει 
ένας διάλογος χρειάζονται μερικά στοιχεία. Αυτά που είπατε και να 
κάνω εγώ προσθήκη. Καλοπιστία, καλή πληροφόρηση, προτάσεις. 
Όχι γενικολογία. Προπαντός, υπευθυνότητα. 
Γι' αυτό κι είμαι απόλυτος μέχρι βαθμού κουραστικού να λέω ότι, 
όταν ο εργαζόμενος παίρνει τις αποφάσεις από τη συνέλευση του, 
τα φυσικά του μέλη... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Σωστή συνέλευση όμως; 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Μιλώ για σωστή και μάλιστα όχι συνέλευση του 
1/5 του συνόλου. Από τη συνέλευση του, όταν παίρνει την εντολή, 
αφού το έχει πληροφορήσει σωστά, είτε λέγεται πρωτοβάθμια, ή 
δευτεροβάθμια, ή τριτοβάθμια οργάνωση είναι το μόνο που μπορεί 
να εφαρμόσει. Δεν μπορεί να εφαρμόσει εκεί πολιτικές 
σκοπιμότητες, που θέλει να προσφέρει στο Α, ή στο Β κόμμα. Για 
αυτό είπα, ότι ο κομματισμός είναι η πιο βλαβερή ουσία, η οποία έχει 
περάσει στο συνδικαλιστικό μας κίνημα. 
Πιστεύω ότι με τη συνεργασία των Ευρωπαίων συνδικαλιστών και 
εργαζομένων θα πάρουμε τις καλές τους πλευρές και όχι τις κακές 
τους. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Ναι, η Ευρώπη θα μας σώσει και σ' αυτό. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Όχι δεν θα μας σώσει, πρέπει να μάθουμε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Η πρόκληση του 1992. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή μιλήσαμε για το θέμα της φοροδιαφυγής. 
Κάπου θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, ότι η φοροδιαφυγή θα 
είναι πάντοτε μαζί μας, όταν οι φόροι εισοδήματος φτάνουν οριακά 
το 65%, συν ΟΓΑ, συν λοιπά. Το κίνητρο είναι πολύ μεγάλο για τη 
φοροδιαφυγή. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: θα ήθελα να βάλω ένα ερώτημα, ποια είναι η αναλογία 
αμέσων κι εμμέσων φόρων και ποια ήταν πριν; 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: 70 έμμεσοι προς 30 άμεσοι. Δεν έχει αλλάξει πάρα 
πολύ. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Συνεπώς συνεχίζεται η κοινωνική αδικία που 
συνεπάγονται οι έμμεσοι φόροι. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν μιλάτε για άμεση φορολογία, μιλάτε κατά 
βάση για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Είναι γνωστό 
εδώ πέρα, ότι το 70% με το 75% από το φόρο καταβάλλεται από 
μισθωτούς και από συνταξιούχους. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνουν μεγάλες 
κατηγορίες πολιτών φόρο εισοδήματος και γι' αυτό η αναλογία 
των αμέσων φόρων είναι χαμηλή. Γι' αυτό ίσως κι είναι 
υψηλότεροι οι έμμεσοι φόροι. Παραδείγματος χάρη, για το 
δημοφιλέστατο θέμα των αυτοκινήτων, σε καμία χώρα του 
κόσμου δεν υπάρχει τόσο υψηλή φορολογία, όπως στα 
αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Λέμε το πιο χαρακτηριστικό που πονάει 
τον κάθε ένα. Αλλά αυτό ισχύει και για πάρα πολλά άλλα αγαθά. 
Κάτι που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η φορολογία είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη αν 
αρχίσουμε με τα ακίνητα, τα νοίκια και λοιπά. Κι εκεί διαφεύγει πάρα 
πολύ. 



ΜΑΡΙΝΟΣ: Διότι είναι θαριά. Ένας από τους λόγους που υπάρχει 
μεγάλη φοροδιαφυγή είναι γιατί είναι βαρύτατη η φορολογία των 
νομίμων εισοδημάτων. 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κι ένα άλλο πρόβλημα 
συναφές μ' αυτό που λέτε, ότι το 50%, ο μέγιστος φορολογικός 
συντελεστής ξεκινάει από πολύ χαμηλά. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πράγματι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. 
Έχετε δίκιο. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Κι εκείνοι που λένε ότι είναι χαμηλή η φορολογία κατά 
κεφαλήν κατοίκων της Ελλάδας, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες 
της ΕΟΚ, λησμονούν ή αγνοούν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν πληρώνουν φόρους. Κι αυτοί 
που πληρώνουν είναι βαρύτερα φορολογούμενοι από τους 
πολίτες της Κοινής Αγοράς. Είναι παραπλανητική εικόνα. Και τη 
χρησιμοποιούν συχνά οι οικονομολόγοι της Αριστεράς. Ότι είναι 
χαμηλή η φορολογία, των Ελλήνων και ότι επιβάλλεται βαρύτερη 
φορολογία εννοώντας φυσικά στα μονοπώλια, το μεγάλο 
κεφάλαιο. Είναι βαριά η φορολογία στην Ελλάδα αλλά την 
πληρώνουν λίγοι και γι' αυτό φαίνεται χαμηλή έτσι η κατά 
κεφαλήν αναλογία. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Τι να πω εγώ όμως, όταν έρχονται και 
φορολογούν τους συνταξιούχους, για τους οποίους τόσα έχει πει η 
κυβέρνηση και φορολογεί δύο φορές... 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Α, θα διαφωνήσω και μαζί σας, γιατί και ο κ. 
Παπανδρέου από βήματος είπε αυτά τα πράγματα και αυτό που λέτε 
είναι λάθος νομίζω. Ένα απλό παράδειγμα. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές που πληρώνετε στο ΙΚΑ και από τις οποίες αργότερα θα 
βγει η σύνταξη σας αφαιρούνται στον υπολογισμό του 
φορολογητέου εισοδήματος. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αρα, δεν έχουν φορολογηθεί. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Θα φορολογηθούν όταν έρθουν οι συντάξεις. Πού 
βλέπετε λοιπόν, διπλή φορολογία; 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κοίταξε να δεις. Πλήρωνα σαν εργαζόμενος, 
όταν εργαζόμουν φόρο; 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, αλλά για ένα κομμάτι του εισοδήματος. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Εάν αυτά τα είχα σε μια ιδιωτική ασφάλιση ή τα 
είχα βάλει στην τράπεζα με σταθερό νόμισμα, πέσμου θα 
ξαναπλήρωνα φόρο εγώ όταν θα έβγαινα συνταξιούχος; 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Χατζή βασίλειο υ, με αυτό που μου λέτε 
τάσσεσθε κατά της κοινωνικής ασφάλισης. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Μην το πας εκεί. Εγώ το βάζω σαν υποθετικό 
παράδειγμα και λέω ότι αν ήμουν συνταξιούχος όχι από το Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά τα χρήματα μου τα έβαζα σε μια 
τράπεζα, τις εισφορές μου, ύστερα από 40 χρόνια τι θα είχα 
συσσωρεύσει; Θα μου το φορολογούσαν; 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Κύριε Χατζηβασιλείου συμφωνείτε... Δηλαδή συμφέρει 
τον εργαζόμενο περισσότερο η ιδιωτική ασφάλιση από... 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Όχι δεν είπα αυτό. Λέω ότι γίνεται φορολογία 
των συνταξιούχων και αυτό για μένα είναι διπλή. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν είναι διπλή φορολογία. 



6. ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μ API ΝΟΣ: Δεν είπαμε τίποτα για την ανταγωνιστικότητα. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Όλα αυτά τα οποία λέμε μα είτε δημόσιο 
χρέος, είτε δημοσιονομικό έλλειμμα, είτε ό,τι και να πούμε, 
καταλήγει ότι και μέσα στην Ελλάδα είναι πρόβλημα η παραγωγή και 
το κόστος μας και κυρίως έξω. Διότι αυτοί που είμαστε, για να 
επιζήσουμε πρέπει να μπορέσουμε να εξάγουμε κάποια στιγμή. Για 
να μπορούμε να πληρώνουμε τα αγαθά που εισάγουμε. Είναι απλός ο 
λογαριασμός. Πρέπει να παράγεις. Η παραγωγικότητα είναι ελάχιστη 
αυτή τη στιγμή. Κι εν πάση περιπτώσει, πολύ χαμηλή. Κι είπαμε πριν, 
ότι στα 3.600.000 Έλληνες το 1.800.000 είναι συνταξιούχοι. Κι άντε 
με το ότι δεν είναι η επιβάρυνση τόσο μεγάλη για πάρα πολλούς εξ 
αυτών, κι αν υποθέσουμε ότι δουλεύουμε 8ωρο, δύο ώρες τις 
δουλεύουμε για να πληρώνουμε τους Συνταξιούχους. 
ΤΑρα λοιπόν, το μάξιμουμ της παραγωγής μας γίνεται 6 ώρες. Εγώ 
δεν καταλαβαίνω ποιος θα πληρώσει το οικονομικό κόστος, όχι το 
πολιτικό κόστος. Αυτή τη διόρθωση πρέπει να κάνουμε. Την 
εξυγίανση του όλου συστήματος. 
Το βέβαιο, είναι ότι η βιομηχανία- αν το πω έτσι βιομηχανία-το πω 
τουρισμός, το πω υπηρεσίες, όλα το ίδιο είναι δεν μπορούν να 
πουλήσουν αυτά τα προϊόντα σε ψηλότερη τιμή. 
ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Δεν είναι ανταγωνιστικά. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ο μόνος τρόπος να εισπράξουμε περισσότερα 
είναι να παράγουμε περισσότερα. Αυτό φοβάμαι ότι θα πρέπει σΤ ένα 
βαθμό να το πληρώσει ο εργαζόμενος. Δεν μπορώ να φανταστώ τη 
μείωση του κόστους του εργαζομένου, του μισθού του. Βεβαίως, 
αλλά πρέπει... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Πρέπει με τον ίδιο μισθό να προσφέρει κάτι 
παραπάνω. 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχουν δύο παραγωγικότητες. Η 
παραγωγικότητα του κεφαλαίου, η οποία μπορεί να βελτιωθεί και θα 
βελτιωθεί μόνον εφόσον υπάρξουν κέρδη, τα οποία θα επιτρέψουν 
τις καλύτερες επενδύσεις. Γιατί χωρίς κέρδη πώς θα βελτιώσεις τις 
επενδύσεις σου, τις εγκαταστάσεις σου για να βελτιώσεις την 
παραγωγικότητα του κεφαλαίου; 
Κι έχουμε και την παραγωγικότητα της εργασίας. Εδώ είναι άλλη μια 
συναίνεση. Νομίζω ότι οι επιχειρήσεις, είτε είναι βιομηχανίες, είτε 
λέγονται τουρισμός ή υπηρεσίες, εν γένει, έχουν δείξει ότι το 
κέρδος το επανεπενδύουν σε μεγάλο βαθμό. Μην κοιτάμε ότι 
βέβαια ένας μεγάλος άμα κάνει κάπως μεγαλύτερη και 



επιδεικτικότερη ζωή χτυπάει άσχημα. Το γεγονός είναι, ότι στη 
μεγάλη τους πλειοψηφία οι εργοδότες το αποδεικνύουν ότι 
επανεπενδύουν. Άρα κοιτάζουν να βελτιώσουν το κομμάτι της 
παραγωγικότητας του κεφαλαίου. Εάν όμως δεν δουλέψει ο 
Έλληνας, τότε δεν γίνεται τίποτα. Για μένα εδώ είναι πάρα πολύ 
απλό. Και δεν εννοώ να δουλέψει τη μια ώρα παραπάνω που 
δούλευαν οι Γερμανοί μετά τον πόλεμο. Με λίγο πιο πολύ κέφι, 
μονάχα. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Κύριε Κωστόπουλε. Το ερώτημα μου είναι, τα 
επιπλέον κέρδη θα τα δώσουμε μόνο για τις επενδύσεις της 
επιχειρήσεως ή και για ένα πριμ παραγωγικότητας της εργασίας που 
πρέπει να πάρει και ο ίδιος ο εργαζόμενος; 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Κύριε Χατζή βασίλειο υ, είναι άκαιρο στην Ελλάδα του 
1989 με τα προβλήματα που έχουμε συσσωρευμένα, με το χαμηλό 
επίπεδο της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων μας να μιλάμε για εβδομάδα 37 ωρών. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Και πέντε εβδομάδες άδειας. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Και πέντε εβδομάδες αργίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτό είναι άλλο. Εγώ μίλησα γιΤ αυτό το κέρδος 
που θα έρθει από την παραγωγικότητα. 
ΑΡΓΥΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Στην Ιαπωνία που ήμουνα πριν δύο 
εβδομάδες, ερώτησα εργαζόμενο Ιάπωνα, πόσες ώρες έχει 
διακοπές το χρόνο και μου απήντησε: Δύο εβδομάδες και κάθε 
Κυριακή. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αυτό είναι η απάντηση γιατί η Ιαπωνία είναι πρώτη 
οικονομική δύναμη που ανταγωνίζεται και την Αμερική ακόμη. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Η 
κυβέρνηση τη 19ης Ιουνίου, όποια και να Τναι, να προχωρήσει στην 
κατάργηση όλων των μηχανισμών που παρεμβαίνουν στη ζωή των 
συνδικάτων. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτήσεων 
των συνδικάτων. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Πολύ σωστά... 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Να μην τους πληρώνει το κράτος για να μην τους έχει 
υπαλλήλους του. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Μιλώ για κατάργηση όλων των μηχανισμών που 
οδηγούν στην ασφυκτική εξάρτηση από το κράτος, της Εργατικής 
Εστίας, τους ποικίλους νόμους, τις δικαστικές παρεμβάσεις, τις 
διαιτητικές παρεμβάσεις που έρχονται σε σύγκρουση με τον 87 και 
88. Και οι διορισμοί στα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών 
οργανισμών αγαπητέ, κ. Προβόπουλε, να γίνονται με εκλογές από το 
καθολικόν σώμα και θα είναι και ανακλητοί. Δεν θα έρχεται το 
κράτος να διορίσει. Να στέλνουμε δυο και να λέει εγώ διορίζω αυτόν 
γιατί ανήκει στο ΠΑΣΟΚ ή ανήκει στη Ν.Δ. Θα εκλέγονται από το 
σύνολο του Σώματος και θα είναι και ανακλητοί. Αν δεν 
καταργηθούν οι μηχανισμοί αυτοί και δεν έχουμε ελεύθερο 
συνδικαλιστικό Κίνημα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Εάν δεν είναι ελεύθερο και όσο λιγότερο 
επηρεαζόμενο από τα Κόμματα, δεν θ' αναπνεύσουν ποτέ και οι 
εργοδότες, και οι εργαζόμενοι. Θα είναι κατευθυνόμενοι από την 



εκάστοτε κυβέρνηση ή από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα ή από 
τα αντίπαλα κόμματα. 

ΑΡΓΥΡΟΣ: Ένα θέμα που δεν εξετάσαμε, και για μένα είναι ο 
αιμοδότης της οικονομίας είναι το θέμα της Παιδείας. Είναι ένα θέμα 
στο οποίο έχω μεγάλη αδυναμία και έχω εκφραστεί δημόσια, ελπίζω 
είτε στα «ΝΕΑ», είτε σε κάποιο άλλο έντυπο να έχουμε την ευκαιρία 
με οποιαδήποτε σύνθεση, να ξαναμιλήσουμε για τη σχέση παιδείας -
οικονομίας. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά δεν νομίζω πια ότι 
έχουμε ώρα για να το καλύψουμε. Είναι τεράστιο και θέλει πάρα 
πολύ προσεκτικό χειρισμό. Αλλά πρέπει να πω ότι αν και 
ασχολούμαι με τα οικονομικά όλη μου τη ζωή, βάζω ως πρώτη 
προτεραιότητα πάντοτε στα άρθρα μου ότι αν δεν υπάρξει σωστή 
παιδεία δεν μπορεί να υπάρξει και σωστή οργάνωση της 
οικονομίας, ούτε μάνατζμεντ, για το οποίο επίσης δεν είπαμε 
σχεδόν τίποτε, μολονότι η παραγωγικότητα και η 
αποτελεσματικότητα και της επιχείρησης εξαρτάται πολύ και από 
αυτό. Αν δεν οργανωθεί σωστά η διοίκηση της επιχείρησης, όσο 
και αν αυξήσουν την παραγωγικότητα τους οι εργατοϋπάλληλοι, 
πάλι θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Διότι όταν εμείς υστερούμε 
από πλευράς παραγωγικότητας στον ελληνικό βιομηχανικό χώρο 
κατά 50% από τις χώρες της ΕΟΚ όπως λέγεται, σημαίνει 
χονδρικά ότι πρέπει να έχουμε μειωμένο κατά 50% κόστος για να 
έχουμε τις ίδιες τιμές με τους ξένους. 
Αρα εμείς που είμαστε η αδύνατη πλευρά, πρέπει να τσακίσουμε 

τους εργαζόμενους μισθολογικά για να μπορούμε ν' 
ανταγωνιστούμε τους ξένους ή πρέπει παράλληλα με την αύξηση 
της παραγωγικότητας των εργαζομένων, να βελτιώσουμε και την 
οργάνωση της επιχειρήσεως μας και την τεχνολογία που 
χρησιμοποιούμε και το κυριότερο απ όλα, να μην εμποδίζουν οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι τη βελτίωση της τεχνολογίας έστω κι αν αυτό 
συνεπάγεται μείωση της απασχόλησης. 
Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, να επιτραπεί στην επιχείρηση ν' 
απολύσει κάποιους υπεράριθμους και να προβλέπει η μέριμνα 
του κράτους, του ΟΑΕΔ και των Συνδικάτων το τι θα γίνουν αυτοί 
οι απολυόμενοι ώστε να μην στερηθούν το ημερομίσθιο τους. 
Αμα εμποδίζετε την επιχείρηση να μειώσει τη σύνθεση του 

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, ποτέ δεν θα υπάρξει ο 
αναγκαίος εκσυγχρονισμός, διότι η νέα τεχνολογία έχει υψηλό 
κόστος. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Πιστεύω όμως τέτοιο φαινόμενο να εμποδίσουν 
οι εργαζόμενοι την τεχνολογική εξέλιξη, δεν έχουμε στα πρόσφατα 
χρόνια. 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:ΔόξατωΘεώ... στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον 
όχι. 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Μιλώ για τον ιδιωτικό. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Μα εγώ δεν μιλώ παρά κυρίως για το δημόσιο τομέα 
που είναι μεγαλύτερος από τον ιδιωτικό. Ο ιδιωτικός τα βγάζει 
πέρα. Το συμπέρασμα μας, αν πρέπει να βγει κάποιο συμπέρασμα, 
θα παρακαλέσω να μας το δώσει ο κ. Προβόπουλος που δεν 
εκπροσωπεί τάξεις και συμφέροντα αλλά την επιστήμη. 



ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ίσως αυτό μας ξαναφέρνει κ. Μαρίνο, στο πρώτο 
θέμα από το οποίο ξεκίνησε η συζήτηση. Ποια είναι τα θέματα, και 
ποια είναι η ιεράρχηση ; 
Τα θέματα λίγο πολύ καλύφθηκαν όλα, απλώς πολύ επιγραμματικά. 
Θα έλεγα ότι έχουμε το πρόβλημα της άμεσης, ριζικής εξυγίανσης 
των δημοσίων οικονομικών, την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
κοινωνικής ασφάλισης, το θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων, 
τις δημόσιες επιχειρήσεις που είναι στο περιθώριο του δημόσιου 
τομέα, αλλά και τη γενικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα του 
κράτους που έχει σήμερα απλωθεί πάρα πολύ με αποτέλεσμα 
μάλιστα να μην ξέρει κανείς και σε ποια όρια φτάνει. 
Ένα άλλο θέμα που εθίγη, ίσως όχι όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώμη 
μου, είναι το πρόβλημα των θεσμών, όπου υπάρχει θέμα 
εκσυγχρονισμού των θεσμών στα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα που 
διαμορφώνονται εν όψει της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. 
Και επίσης για ένα σταθερό πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, όποιο θα 
Τναι αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια αυστηρότητα στην τήρηση 
του προγράμματος αυτού και εν πάση περιπτώσει να ξέρουν οι 
πάντες τι πρόκειται να γίνει, και θα έλεγα μάλιστα και ποια θα είναι τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Όλα αυτά τα θέματα, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, δημόσια 
διοίκηση, επειδή έχουν και ένα χαρακτήρα μακροπρόθεσμο νομίζω 
ότι προϋποθέτουν αφενός την κοινωνική συναίνεση, που και αυτή με 
τη σειρά της προϋποθέτει το διάλογο και το είπε πολύ καλά 
προηγουμένως και ο κ. Χατζηβασιλείου και οι υπόλοιποι. Ένα άλλο 
σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι ενώ αυτά τα προβλήματα 
αναφέρθηκαν ταξινομημένα και αριθμημένα, στην πραγματικότητα 
μεταξύ τους αλληλοσυνδέονται. Είναι ένα είδος συγκοινωνούντων 
δοχείων, πράγμα το οποίο καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την 
ιεράρχηση. Να ξεκινήσει δηλαδή κανείς και να πει αυτό είναι πρώτο 
και αυτό έρχεται δεύτερο. Θα έλεγα ότι όλα θα πρέπει να μπουν 
ταυτόχρονα στο τσουβάλι και ν' αρχίσει από την 19η Ιουνίου η όποια 
κυβέρνηση αναδειχθεί από τις κάλπες, την επίλυση των 
προβλημάτων αυτών. 

Η συσσώρευση των προβλημάτων που έχει γίνει ο ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπει άλλες αναβολές. Η έννοια 
του πολιτικού κόστους, που την έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη, 
νομίζω θα πρέπει να την ξεχάσουμε εντελώς. Και θα ήθελα να 
θυμίσω απλώς ότι το Σύνταγμα μας προβλέπει τη δυνατότητα να 
υπάρχει ένα είδος μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού, ο οποίος δεν 
είναι πολιτικό πρόσωπο και ο οποίος ενδεχομένως να υπάρχει σε 
περισσότερες από μία κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο αν είχαμε τη 
δυνατότητα, την ικανότητα, την ωριμότητα σαν θεσμό να τον 
εφαρμόσουμε, υπάρχει στο Ελληνικό Σύνταγμα. Δεν είμαι 
αισιόδοξος ότι θα εφαρμοσθεί, αλλά τουλάχιστον σε κάποιους 
κρίσιμους, ευαίσθητους τομείς, όπως είναι αυτοί που αναφέρθηκαν, 
υγεία, κοινωνική ασφάλεια. Νομίζω ότι άλλους πειραματισμούς δεν 
έχει περιθώρια η ελληνική οικονομία να σηκώσει στο μέλλον. Ας μην 
ξεχνάμε, και αυτό θα πρέπει να είναι και η τελευταία κουβέντα, ότι 
βρισκόμαστε σΤ ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες πορεύονται με βήματα γοργά προς την πρόκληση του 1992 
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Δημόσια κατανάλωση ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 
Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Εθνικοί Λογαριασμοί 

και αντίθετα η Ελλάδα δείχνει μια ανεπίτρεπτη καθυστέρηση. 
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η πρόκληση του 1992 να μας σπρώξει σε 
κάποια στιγμή στο περιθώριο και αυτό θα είναι κάτι το οποίο δεν θα 
συγχωρεθεί. 

ΜΑΡΙΝΟΣ: Πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους 
τέσσερις που με τόσο προθυμία ανταποκριθήκατε στην 
πρόσκληση των »ΝΕΩΝ» να κάνουμε μια τόσο σημαντική και 
ουσιαστική συζήτηση, που πιστεύω ότι θα εκτιμηθεί από το 
αναγνωστικό μας κοινό έστω και αν σ ορισμένα σημεία θα 
δοκιμάσει έκπληξη γι' αυτά τα οποία διάβασε, τα οποία σπανίως 
λέγονται και γράφονται, είτε από την πλευρά των εργοδοτών, 
είτε από την πλευρά των εργαζομένων, είτε ακόμη και της 
επιστήμης της οικονομικής, η οποία μάλλον καθεύδει και αυτή κ. 
Προβόπουλε, στην Ελλάδα. 
Είναι όμως επίσης πολύ θετικό στοιχείο το ότι για πρώτη φορά 
όλα τα κόμματα έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό πια. Όλα. Και 
θα έλεγα ότι το ένα ανταγωνίζεται το άλλο σε ευρωπαϊσμό. 
Λοιπόν θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλα αυτά τα οποία 
ανεφέρθησαν στη συζήτηση αυτή και που έχουν άμεση σχέση με 
το 1992, μολονότι δεν το είπαμε. Είμαστε ήδη καθυστερημένοι 
στην προσαρμογή, καθυστερημένοι αφάνταστα, κι ας 
βρισκόμαστε ούτως ή άλλως πίσω από εκείνους ανέκαθεν. 

Συνεπώς ολιγωρία, ατέρμονη συζήτηση, φτηνή πολιτικολογία και 
αλισιβερίσι κεκτημένων δικαιωμάτων κ.λπ. που δεν δικαιολογούνται 
από την πραγματικότητα, μάλλον θα σημαίνουν ότι θα μείνουμε 
καθηλωμένοι και άρα θα παραμείνουμε τελικά έξω από το περιθώριο 
της Ευρώπης, για να καταντήσουμε όπως είπε ο Πρωθυπουργός, 
υπηρέτες των τουριστών που θα έρχονται εδώ. Χωρίς λοιπόν τη 
λύση ή έναρξη λύσεως όλων των προβλημάτων που αναφέραμε δεν 



[j2 υπάρχει ελπιδοφόρο μέλλον για τον τόπο μας και όσο και εάν μερικοί 
πιστεύουν στις αστείρευτες δυνάμεις του λαού μερικοί το αντίθετο, 
πάρα πολλά έθνη έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο Νεκροταφείο της 
Ιστορίας. 
Αυτό τουλάχιστον διδάσκει η ιστορία. 
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