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ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Μετά από μια, όυό αναβολές βλεπόμαστε σήμερα, για τακτική
συνέντευξη, εν όψει και του Αύγουστου που θα επακολούθησει.Και νομίζ 
ότι η επόμενη θα είναι μάλλον αρχές Σεπτεμβρίου.
'Οπως καταλαβαίνετε το κυρίαρχο θέμα είναι η οικονομία. Επιβεβαιώ
νεται δραματικά κάθε μέρα η αποτυχία των υέτρων οταθεοοποίπσηε__
και η ίδια η κυβέρνηση,η οποία πριν από 15 ημέρες είχε πει ότι 
πηγαίνουν καλά τα μέτρα και ότι δεν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα, 
εμπράκτως επιβεβαίωσε το αντίθετο με τον δραματικό περιορισμό 
των πιστώσεων, με τις αυξήσεις, που νομίζω ότι οδήγησαν στο να 
ξεχειλίσει και το ποτήρι της λαϊκής υπομονής, όλων των υπηρεσιών 
του κράτους, τις αυξήσεις στους οργανισμούς κοινής

ωφελεί ας και με τα μέτρα που πρόκειται να αναγγελθούν και 
τα οποία βεβαίως απομένει να επισημοποιηθούν μετά το ΚΥΙΥΜ απα
τό ΕΣΑΠ,αλλά είναι προφανές ότι τείνουν σε απελευθέρωση της 
αγοράς της εργασίας, σε ουσιαστική κατάργηση της ΑΤΑ και σε 
παροχή ελευθερίας απολύσεων. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση 
όπου η κυβέρνηση, προφανώς από ανάγ'κη, προχωρεί σε επείγουσα λήψη 
μέτρων* Κάτι που δείχνει πόσο τα πράγματα είναι δύσκολα. Πόσο η 
κατάσταση της οικονομίας είναι κρίσιμη. Και θάθελα απλώς να προ
σθέσω ότι εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι η οικ; ;_ίο βαδίζει
προς την καταστροφή,&λλά με ανησυχεί ακόμη περισσότερο ο τρόποο
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της κυβερνητικής αντιδράσεως. Εδιάβαοσ έκπληκτος, σήμερα, την δηλω-

ληνες είναι σύμφωνοι ότι η Ελλάς χρειάζεται πρωθυπουργό. ’Οχι απλώς 
για να προεδρεύει τύποις, αλλά για να παίρνει αποψάσεις.Και πιστεύω 
ότι αυτό που σήμερα λείπει είναι η εντιμότητα και ειλικρίνεια της 
κυβερνησεως που δεν παρουσιάζει την αλήθεια, που αποκρύπτει την αλή
θεια από τον ελληνικό λαό και τον παραπλανά και η αδυναμία μιας κυ
βερνησεως η οποία παραπαίει και δεν είναι σε θέση να πάρει τις 
σωστές αποφάσεις. Και -8α προσθέσω ακόμα στην εισαγωγή μου και με
τά θα σας ηαρακαλέσω να με ερωτησετε ά,τι νομίζετε, ότι αυτή την 
ώρα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό. Αυτός ο φαύλος κύκλος στον 
οποίον εφτάσαμε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με έναν 
τρόπο. Με τη μείωση των κρατικών δαπανών.'Οσο συνεχίζεται και 
επαυξάνεται η κραιπάλη, η σπαταλη στη διαχείριση του δημοσίου
χρήματος, οεν υπάρχει περίπτωση τίποτα να πάει στο καλύτερο.. Και
δυστυχώς τα φαινόμενα'εντεΓνονται . Και υπάρχει κακοδιαχείριση.
Και υπάρχει σπατάλη. Και υπάρχει και οε πολλές περιπτώσεις σκανδα

από την αντιπολίτευση. Προέρχονται από την συμπολίτευση, από τις 
ίδιες τις τάζεις της κυβερνησεως. Είναι χαρακτηριστικό, δε,ότι αυτό 
παρουσιάζεται σε όλους τους τομείς. Γίνεται κριτική για τις προβλη
ματικές επιχειρήσεις και εδιάβασα, ομολογώ με πολύ ενδιαφέρον, 
τον τελευταίο Οικονομικό Ταχυδρόμο,ο οποίος αναφέρεται σε παρανο
μίες που συμβαίνουν σε προβληματικές επιχειρήσεις, στη ΛΑΡΚΟ, 
στην ΠΥΡΚΑΛ, στα Ελληνικά Ναυπηγεία, ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, Πειρσϊκη 
Πατραι'κη κ.λπ. Μαγειρεύουν τους ισολογισμούς των προβληματικών, 
αποκρύπτουν δαπάνες, δίνουν ψεύτικη εικόνα. Και η πραγματικό
τητα είναι τραγική. Το ίδιο,θα μπορούσα να πω κ α ι χει ρόπτρο, σχχδσ.ίνει στον 
τομέα των συνεταιρισμών. Οι κατηγορίες προέρχονται από τους ίδιους,
από την καινούργια διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας. Τα δάνεια*
των συνεταιρισμών πρέπει να είναι περίπου 100 δισεκατομμύρια.’Εχει 
απο καιρό υποσχεθεί η κυβέρνηση το στοιχειώδες, που είναι ο έλεγχος 
και η διαφάνεια και η δημοσίευση των ισολογισμών. Και τίποτα δεν 
συμβαίνει από όλα αυτά και τα σκάνδαλα κινδυνεύει να μας πνίξουν, 
εφ’όσον συνεχίζεται αυτή η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος στον 
ευρύτερο τομέα, εφ’όσον και στον στενότερο δημόσιο τομέα, αν θέ
λετε, συνεχίζονται οι κομματικές δαπάνες, συνεχίζονται σ δ.οοισμοί.
Θα σας θυμίσω εδώ, ότι η έκθεση του κ. Χαλικιά για τον πεοσινό χρόνο 
λέγει ότι στον εκλογικό χρόνο,που ήταν το ’85, ο αριθμ:; τω\ διο
ρισμών ήταν τριπλάσιος από τον κανονικό. Πληρώσαμε τι: : - · ·. έ: ιΐ

ση του πρωθυπουργού ότι απλώς προηδρευσε. Υποθέτω ότι,όλοι οι ’Ελ

λώδης διαχείριση. Και οι κατηγορίες περί σκανδάλων δεν προέρχονται
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αρκετές δεκάδες χιλιάδων αργόμισθων. Τώρα κινδυνεύουμε να πληρώσουμ 
τις επικείμενες δημοτικές εκλογές με νέους διορισμούς αργόμισθων. 
Είναι τερατώδες, είναι εγκληματικό, να γίνονται σήμερα άχρηστοι 
διoptομοί.Να πούμε ότι στον OTE, που για πρώτη φορά γίνεται ελλειμ- 
ματικός - δεν γνωρίζω πώς - για να χρειάζεται να αυξηθούν τα τιμο
λόγιά του, διορίζονται 1900. Να πούμε ότι στο υπουργείο Βιομηχανίας 
για τη Γραμματεία την οποία δημιουργεί η κα Βάσω Παπανδρέου, θα διο
ρίσουν 1300 - 1600, δεν ξέρω πόσους. 'Ημουνα στη Γάμο προχθές, και 
εκεί μου μίλησαν για διορισμούς που γίνονται τηλεφωνικώς.'Εχει κα
θιερωθεί η ορολογία μεταξύ των ατυχών Ελλήνων που ενδιαφέρονται να 
βρουν τα παιδιά τους δουλειά. Τηλεφωνικά έρχεται εντολή στο ΙΚΑ, 
υποχρεώνεται ο διευθυντής του ΙΚΑ να βρει ο ίδιος τον εκλεκτόν ο 
οποίος διορίζεται, να τον φέρει, να τον εγκαταστήσει, να του βρει 
καρέκλα και να του βρει και χώρο να καθήσει. Επειδή οι υπάλληλοι 
του ΙΚΑ στη Γάμο διπλασιάσθηκαν επί των ευκλεών ημερών του ΠΑΓ0Κ, 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν και τη βεράντα, δεν χωρούν. Και καρέκλα 
μπορούν να δανειστούν, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουν και την βέράν 
τα για να βγούνε. Το ίδιο γίνεται στην Εμπορική Τράπεζα, το ίδιο 
γίνεται στις Τράπεζες. Έχει κανείς το αίσθημα ότι η Ελλάς παρεφρό- 
νησε, ότι η Ελλάς ολόκληρη είναι ένα τρελοκομείο, ότι δεν υπάρχε 
όχι μονο πρωθυπουργός, δεν υπάρχει και κυβέρνηση. Υπάρχει ένα κα
τεστημένο κομματικό και κυβερνητικό, το οποίο οπαταλά τα χρήματα 
του ελληνικού λαού και από την άλλη μεριά ξεζουμίζει τον ελληνικό 
λαό. Εάν δεν γίνουν αιματηρές οικονομίες - και εγώ προτείνω ουγκεκρ 
μένα στην κυβέρνηση πού να τις κάνει - δεν πρόκειται η κατάσταση 
της οικονομίας μας να γίνει καλύτερη. Το κόμμα μας έχει προτείνει 
ήδη από τις 4 «Φεβρουάριου εις την Βουλή συγκεκριμένες τροπολογίες, 
τί να κάνει, τι προτείνουμε. Προτείνουμε να καταργηθούν οι διάφοροι 
οργανισμοί τους οποίους αναφέρουμε ένα προς ένα. Προτείνουμε να 
απολυθούν όλοι οι σύμβουλοι.Έχετε την εντύπωση ότι το κράτος μας 
θα πάει χειρότερα αν φύγουν οι σύμβουλοι; Καλύτερα θα λειτουργήσει 
η διοίκήση, χειρότερα πάντως αποκλείεται να πάει. Προτείνουμε να 
πάψουν οι διορισμοί οι κομματικοί. Προτείνουμε να περικοπούν δρα
ματικά οι δαπάνες των δημοσίων επενδύσεων. Είναι ντροπή να μιλάμε- 
για δημόσιες επενδύσεις όταν φαληρίζουμε.'Οταν κινδυνεύει να μην 
βρούμε πλέον δάνεια αύριο.'Οταν η δυνατότητα δανεισμού της Ελλάδας 
έχει μειωθεί, έταν το SPREAD,(ξέρετε τι θα πει SPREAD, το περιθώριο 
το οποίο πληρώνεις όταν δεν είσαι πολύ αξιόπιστος) έχει ανεβεί στα 
3/4 της . ο: ω; . Έχουμε μεγαλύτερο SPREAD από ό,τι έχει αυτή την
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ώρα η Πορτογαλία, ή από ότι έχει η Ταϋλάνδη, άλλες χώρες από τις 
οποίες ,απείχιςιε άλλοτε πόλε?. 'Οταν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της 
Τράπεζας της Ελλάδος έχουν πέσει τον Μά'ιο ουσιωδώς κάτω από τα 
600 εκατομμύρια (κατά μια πληροφορία έπεσαν και κάτω από τα 400 
εκατομμύρια), όταν δεν έχουμε ούτε για εισαγωγές 3 εβδομάδων συνάλλαγ
μα, όταν βγαίνουμε οτη ζητιανιά για να ζητούμε βραχυπρόθεσμα δάνεια 
όπως-όπως για να καλύφουμε τις ανάγκες μας, είναι ποτέ δυνατόν από 
την άλλη μεριά να γίνονται τέτοιες προκλητικές δαπάνες; Και στο τέλος 
τέλος - και με αυτή τη γενική παρατήρηση τελειώνω - είναι δυνατόν 
να ζητάς από ένα λαό συνέχεια θυσίες; 'Οταν ο ίδιος δεν δίνεις το 
παράδειγμα της οικονομίας; Θα αρχίσουμε από περιορισμό των κρατικών 
Σπανών - εγώ"προτΤί νω” ~?00 δισεκατομμύρια για την αρχή, μπορεί να 
γίνουν θαυμάσια 300 με μια προσπάθεια - και από κει και πέρα να 
γίνει μια προσπάθεια, μια ειλικρινής προσπάθεια μετσβολ,ης της φοράς 
-των πραγμάτων, να αναστραφεί ο χείμαρρος ο οποίος μας οδηγεί οήμεοσ 
προς την καταστροφή, να υπάρξουν τα αναγκαία περιθώρια για να επι- 

.,ι.θεί . Αυτές είναι οι γενικές παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω 
νι;χ ·ιην πορεία της οικονομίας.
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ΠΑΠΑΓΈίίΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ειρ* όσον η κυβέρνηση όεν αποδεχθεί την
πρόταση οας για μείωση των δαπανών κατά 200-300 6ις,* να είχατε να 
τιγ■■■τείνετε άλλες ενέργειες πιό αποτελεσματικές.;
Ρ[-··ΕΔΡΟΣ ; Κ πιό αποτελεσματική ενέργεια θα ήταν να πέσει η κυβέρνη- 
Οπ του ΠΑΣΟΚ αύριο. Και η πιο χρήσιμη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπο
ρούμε να πετύχουμε. Εμείς πάντως εν όώει και της τραγικής πορείας 
της οικονομίας επαναλαμβάνουμε την δήλωσή μας ότι κάθε μέρα παρα
μονής του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, ενός ΠΑΣΟΚ που αποδε ικνύεται ανίκανο, 
παντελώς ανίκανο, που έχει χάσει τον έλεγχο, ενός Πρωθυπουργού ο 
οποίος παίζει με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, κάθε μέρα που π,ερνά 
σωρεύει κινδύνους και ζημιές και γι'αυτό νομίζουμε ότι η εξέλιξη 
η σωστή που θα ωοελήσει τον τόπο και την οικονομία είναι να πραγμα
τοποιηθεί το ταχύτερο πολιτική μεταβολή.
] ~νΑΓIQΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα να σας ρωτήσω, κ . Πρόεδρε τα συγκεκριμένα
μέ ιρα τα οπ,οία αποράοισε το ΚΥΣΥΜ και όπως γράτεται σήμερα θα ανα
κοινωθούν από τον κ. Σημίτη την Τετάρτη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι 
έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό κόστος ιδίως για τους εργαζό
μενους. Τί έχει να πιει η Νέα Δημοκρατία προς την πλευρά αυτή. Δηλαδή 
πέρα από την, αν θέλετε,την πολιτική, την κριτική επί πολιτικού 
ή τεχνικού επιπέδου, τί έχει να πει για τις επιπτώσεις, τις σημαντικέ 
κοινωνικές επιπτώσεις στον τομέα αυτό. Αλλάζει αν δεν απατώμαι το 
εργασιακό καθεστώς πλέον στην Ελλάδα για πρώτη <ρορά αιο'ενός, και 
αψ'ετέρου τί έχει να πει για τις προβλέψεις που διατυπώνονται ότι 
θα έχουμε νέα μέτρα αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές; Και τι γνωρί- 
ζει η Νέα Δημοκρατία για τα μέτρα αυτά π,ου θα ακολουθήσοσν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ Νέα Δημοκρατία δεν έχει πληροψορίες από το ΠΑΣΟΚ και
ούτε είμαι εγώ αρμόδιος να οας πω ποιά ακριβώς μέτρα θα εξαγγείλει 
ο κ. Σημίτης την Τετά.ρτη. Εκείνο π.ου μπορώ να σας πω είναι ότι και 
τα καινούργια μέτρα θα είναι ανεπαρκή. Και ότι μετά τις δημοτικές

• / ·
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εκλογές θα ζητηθούν και πάλι και άλλες θυσίες από τον ελληνικό λαό. 
Και αυτό που εμένα με απελπίζει είναι ότι όλες αυτές οι θυσίες ζη
τούνται χωρίς ελπίδα να κάμουν καλό επιτέλους, να εξυγιάνουν την 
οικονομία. Οδηγούμε ένα λαό στην δυστυχία χωρίς να του ανοίγουμε 
την προοπτική της ελπίδας. Αυτή είναι η τραγωδία της Ελλάδος σήμερα.
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ; Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι ο Πρωθυπουργός παίζει 
με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Επειδή είναι πολύ σημαντική κου
βέντα να την λέει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύαεως για 
τον Πρωθυπουργό θα ήθελα να καταλάβω πού ακριβώς εστιάζετε το 
"παίζει". Στο ότι αδιαρορεί ή στο ότι παίζει κάποιο παιχνίδι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Ότι αδιαφορεί. "Παίζει", δεν παίρνει στα σοβαρά
την θέση του ως Πρωθυπουργού. Εγώ πιστεύω ότι ένας Πρωθυπουργός 
σήμερα όταν καίγεται ο τόπος έπρεπε να πάθεται σε αναμμένα κάρβου
να. Και από το πρωί ίσαμε το βράδυ να καλεί τους υπουργούς του, 
τους αρμοδίους για να δει τι θα κάνει. Να καλεί τις ενδιαφερόμενες 
τάξεις για να συζητήσει. Να προσπαθεί να πείσει και να βρει την 
σωστότερη πολιτική και να την εφαρμόσει. Και αντ'αυτού ο Πρωθυπουργός 
ασχολείται με άλλα. Ήταν πρόσφατα στην Ελούντα. Ήρθε και προήδρευσε 
μιάς συσκέψεως. Φεύγει για το Μεξικό σε μία εβδομάδα. Δύο μέρες 
λέει θα ασχοληθεί με τον παγκόσμιο αφοπλισμό, τέοσερες μέρες 
διακοπές στο Μεξικό μετά τις διακοπές στην Ελούντα. Δεν νομίζω 
ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος για να διοικηθεί ένας τόπος.
ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, δεν ο.πο.ντήοατε στο σκέλος της ερώτησης 
του κ. Πανο.γιωτόπουλου στα μέτρο για. την εργασιακή πολιτική στην 
Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα ότι δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Δεν μπορώ να πω για
μέτρα που δεν τα ξέρω. 'Αμα τα δούμε θα σας πούμε.
ΠΑΝ ΑΤΙΟΤΑΡΕΑ: Κύριε Πρόεδρε, κάπως π ιό περιορισμένη ερώτηση .θέλω 
να οας κάνω. Ο κ. Μάνος αποκάλυψε το σκάνδαλο, το γνωστό, των τα
μειακών μηχανών το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις του Τύπου φαίνεται 
να είναι το μεγαλύτερο της πενταετίας του ΠΑΣΟΚ. Εσείς προσωπικά 
χαρακτηρίζετε επανειλημμένα - και σήμερα - το σημερινό κράτος - 
οαν κράτος ρεμούλας και διαφθοράς. Προτίθεοτε σαν κόμμα να προβεϊτε 
σε ενέργειες για την αποτροπή αυτού του σκανδάλου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κόμμα μας έχει πάρει θέση επί του θέματος αυτού σαοέ-
στατη. Και η θέση που πήραμε είναι αδιαμφισβήτητα  ̂ σωστή. Ευείς 
δεν λέμε αν πρέπει οι μηχανές να κατασκευασθού\ -τ- Ξ'.'άάα -



να εισαχθούν αηό το εξωτερικό, είναι y ία. επιλογή την οποία η κυβέρνη-
ση μπορεί να κάνει και για την οποία υπάρχουν επιχειρήματα και/για την μία πλευρά και για την άλλη. Εκείνο που σε κάθε περίπτωση 
νομίζουμε ότι πρέπει να τονίσουμε και στο οποίο επιμένουμε απόλυτα 
είναι ότι πρέπει να γίνει δημόσιος διαγωνισμός. Πρέπει να υπάρχει 
διαφάνεια. Μία τέτοια υπόθεση δεκάδων δισεκατομμυρίων δεν δίδεται 
σε καμμία περίπτωση χωρίς δημόσιο διαγωνισμό. Και θέλω να σας πω 
ότι σε αυτό είμαστε απόλυτοι και αν τυχόν η κυβέρνηση προχωρήσει 
άνευ διαγωνισμού οε λήφη αποφάοεως, εμείς αυτή την απόωαση δεν θα 
την θεωρήσουμε νόμιμη. Και δεν θα την αναγνωρίσουμε.
ΣΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μιλήσατε για τηλεφωνικούς 
διορισμούς. Πέραν των οικονομικών επιπτώσεων που θα έχουν στη δημόσια 
οικονομία τέτοιου είδους διορισμοί, δημιουργέίται και στη Νέα Δη
μοκρατία ένα πρόσθετο πρόβλημα γιατί είμαστε εν όφει δημοτικών εκλο
γών. Πως σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία ν 'αντιδράσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όρθώς επισημαίνεις ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικο
νομικό, είναι και πολιτικό. Παραβιάζει τους κανόνες τις ισότητας 
που πρέπει να ισχύουν για να είναι αδιάβλητες οι εκλογές σε μιά 
δημοκρατία, και η Νέα Δημοκρατία θα διαμαρτυρηθε ί έντονα και -δα 
αξιώσει να σταματήσει αυτή η μεθοδολογία σ'ό,τι αφορά τις δημοτικές 
εκλογές. Αλλά εγώ θα επανέλθω και γενικότερα οτην οικονομική πλευρά 
του θέματος. Το 1978 όταν ανέλαβα το Υπουργείου του Συντονισμού 
η οικονομική κατάσταση ήταν καλή, δασικά καλή. Είχαμε μία πετρελαϊκή 
κρίση αλλά προβλήματα η οικονομία μας δεν είχε. Και παρά ταύτα εγώ 
εισηγήθηκα και η κυβέρνηση απεφάσισε την κατάργηση των διορισμών. 
Είναι δυνατόν Π σημερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΌΚ να συνεχίζει κατά 
δεκάδες χιλιάδες τον διορισμό αργόμισθων; Είναι δυνατόν να διορί
ζει σε προβληματικές επιχειρήσεις υπεράριθμο προσωπικό
για να τους απολύει όλους μαζί στην συνέχεια; Είναι δυνατόν να δη
μιουργεί ένα τέτοιο τραγέλαφο ώστε να θέλει να ισοπεδώσει στη φτώχεια 
τους 'Ελληνες, να κατανείμει την ανεργία και να κατανείμει την φτώ
χεια; Είναι ποτέ δυνατόν να αποτελέσει αυτό πολιτική;
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΑΟΣ: Βλέπω σήμερα ρίξατε το βάρος της κριτικής σας για την
οικονομική κατάσταση πιό πολύ στην μείωση των κρατικών δαπανών. Είπα
τε ότι ένας τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση είναι να μειωθούν οι κρα
τικές δαπάνες σπατάλες — η διαχείρ ση του δημοσίου χοήματος κλπ. Αυτό 
σημαίνει ότι κατά την άποψή σας - αν δεχθούμε ότι είναι έτσι - αν 
αυτό εκλείφει τα -εν _α~α θα νάνε καλά. Δηλαδή αυτό εμποδίζει την 
καλή πορεία της c. Ι^μαί νε ι δηλαδή αυτό που λέτε ότι
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εγκρίνετε την γενικότερη φιλοσοφία της κυβέρνησης από τον Οκτώβριο
τον περασμένο μέχρι τώρα και ότι αν αυτό θεραπευόταν θα πηγαίναμε/
καλύτερα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μόνο αυτό.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ; Γιατί έτσι που το θέτετε δείχνει πως εκεί είναι το 
πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μόνο αυτό. Εμένα με ανησυχεί η ανευθυνότητα μιάς
κυβερνήσεως που συνεχίζει τις σπατάλες την ώρα που ζητεί από το λαό 
διαρκώς και μεγαλύτερες θυσίες και την ώρα που - το προσθέτω τώρα, 
το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν - γίνεται περισσότερο αυταρχι
κή. Έχουμε μία κυβέρνηση σπάταλη και αυταρχική που επιβάλλει θυσίες 
στον ελληνικό λαό και από την άλλη μεριά σπάταλά χωρίς αιδώ και χω
ρίς περίσκεψη το δημόσιο χρήμα. Και πιστεύω ότι αυτό στην ουσία 
σημαίνει ότι δεν έχει οικονομική πολιτική η κυβέρνηση. Και προτείνω 
γι'αυτό το λόγο,σαν πρώτο μέτρο που αποτελεί-σν δέλετε- και το τεστ, την 
δοκιμασία για να δούμε έχουμε επιτέλους κυβέρνηση, έχουμε 
πολιτική, "να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες. Κάτι που και από τους 
αριθμούς προκύπτει ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Από κει και πέρα 
έχουμε πολλή άλλη κριτική να κάνουμε στο ΠαΣΟΚ, στην οικονομική 
του πολιτική και την έχω κάνει. Αλλά αυτή την ώρα ρίχνω το βάρος 
μου εκεί.
ΣΚΟΥΡΑΣ: Λόγω της σοβαρότητας της καταστάσεως,όπως την περιγράφετε 
μήπως σκοπεύετε να ζητήσετε να δείτε τον Πρωθυπουργό για να του επ.- 
σημάνετε και την τραγική εζέλιζη της οικονομικής καταστάσεως, στην 
οποία και αυτός νομίζω ότι συμφωνεί, αλλά περισσότερο για να καθορί
σετε και τους όρους με τους οποίους θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δύο χωριστά θέματα. Σε ό,τι αφορά την οικονομική 
πολιτική δεν θα ζητήσω να δω τον Πρωθυπουογό διότι αυτά που έχω να 
του πω , του τα λέω δημόσια. Τα είπα μάλιστα και πρόσφατα και 
αναφέρθηκα σε μία άλλη πλευρά του θέματος την οποία θέλω να σας 
την επισημάνω. Στη Σάμο μίλησα για την ανάγκη ενισχύσεως της άμυ
νάς μας στο Αιγαίο. Και η ενίσχυση της άμυνας είναι συνάρτηση της 
πορείας της οικονομίας. Και χωρίς οικονομίες είναι βέβαιο ότι αυτή 
την ώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για να ενισχυθει η άμυνα στο Αιγαίο. 
Κατά συνέπεια,όπως βλέπετε, αυτά που έχω να πω για την οικονομία 
τα λέω δημόσια στον Πρωθυπουργό ακόμα και όταν αναφέρονται στον 
ευαίσθητο τομέα της εθνικής μας άμυνας. Αλλά ο-: ό,τι αφορά τις

. / ·
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συνθήκες uñó τις οποίες θα διεξαχθούν οι δημοτικές εκλογές, πιστεύω 
ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των κομμάτων, όχι μόνο μεταξύ 
Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αλλά μεταξύ όλων των κομμάτων για να 
εξασψαλισθούν αδιάβλητοι όροι διεξαγωγής των εκλογών. Αυτή είναι η 
πρόϊασή μας,την οποία υποθέτω ότι οι πάντες αποδέχονται και την οποία 
νομίζω ότι θα αποδεχθεί και η κυβέρνηση. Εκεί θα υπάρξει διάλογος 
όχ'ΐ εμού με τον Πρωθυπουργό,αλλά διάλογος μεταξύ των κομμάτων.
£Α*ιΆΓΙΩΤΟΡΟΥΑΟΣ : iMiá παρεμιρερή ερώτηση που σχετίζεται βεβαίως 
με την οικονομία και με το θέμα της άμυνας. Επειδή έχετε επισημάνει, 
τουλάχιστον δύο φορές τελευταία, πως η κατά 20% περικοπή των δαπανών 
από τον προϋπολογισμό πάνω στην άμυνα έχει αποδυναμώσει ή εν πάση 
περιπτώσει δημιουργεί κάποια προδλήματα στην αμυντική θωράκιση. Τον 
τελευταίο καιρό έχουμε και κάποια ατυχήματα τα οποία άλλοι θεω
ρούν τυχαία, άλλοι τα θεωρούν γενικότερη ένδειξη για αποδυνάμωση 
της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Έχετε κάποιες πληροφορίες, 
υπάρχει κάποιο πρόδλημα συγκεκριμένο ή τα αποδίδετε σε συγκυρία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν 'θα απαντήσω συγκεκριμένα για λόγους τους οποίους
καταλαδαίνετε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Πιστεύω πάντως 
ότι η έλλειψη πιστώσεων σε πολλές περιπτώσεις δλάπτει την εθνική μας 
άμυνα. Και ότι είναι ανάγκη, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, να υπάρξει περισσό
τερη οικονομική άνεση από αυτήν η οποία υπάρχει σήμερα. Και το ζητώ 
και το προτείνω δημόσια στον Πρωθυπουργό. Είναι η διαπίστωση 
την οποία κάνω, χωρίς να θέλω ούτε μου επιτρέπεται άλλωστε να μπω 
οε καμμία λεπτομέρεια.
ΠΑΝΑΓΊΟΤΑΡΕΑ: Κύριε Πρόεδρε, περιορίζετε το θέμα της άμυνας μόνο 
στην οικονομία; Αυτή την κατάσταση που παρουσιάζεται σήμερα την 
περιορίζετε οτην οικονομία μόνο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλησα και για την αξιοκρατία που πρέπει να ισχύσει στις 
Ένοπλες Δυνάμεις. Μίλησα και για τον κομματισμό που δυστυχώς μπήκε 
στις Ένοπλες Δυνάμεις και που είναι απαράδεκτος και που κατεβάζει 
το αξιόμαχο. Αλλά αυτή την ώρα μιλάμε για την οικονομία και γι'αυτό 
μίλησα ειδικότερα για τις δαπάνες.
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ΚΑΛ ΑΝΠΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αντίθετα με αυτά που μας λετε, ο χ. Νάνος 
προσφάτως οτη Βουλή τάχθηκε υπέρ της μείωσης των δαπανών για την 
άμυνα λέγοντας ότι αποτελούν τροχοπέδη οτην κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη του τόπου. Πώς το σχολιάζετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λάιος. 0 Νάνος δεν ετάχδηκε υπέρ της μείωσης, ο Νάνος ετά- 
χδηκε υπέρ της ορδολογιχής χρήοπς των δαπανών αμύνης. 'Εκανε μια 
πάρα πολύ ουσιαστική τοποθέτηση για την οποία τον συγχαίρω διότι 
έβαλε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων. Και είπε πράγματα σωστά.
Θα μπορο’ύοα να τσ επαναλάβω και να τα επαυξήσω. Είπε φερ’ειπειν ο 
Νάνος ότι δεν επιτρέπεται να αγοράζουμε δύο τύπους αεροπλάνωιν, όταν 
αυτό σημαίνει πρόοδετη δαπάνη και ελάττωση της αμυντικής μας ισχύος, 
με οποιοδήποτε επιχείρημα. Και είπε ότι τα λίγα χρήματα που έχουμε 
για την στρατιωτική άμυνα πρέπει να τα ξοδεύουμε σωστά. Να μην κάνουμε 
σπατάλες.
ΚΑΨΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση προγραμματίζει μία μείωση του δημό- 
σιου ελλείμματος κατά 4 μονάδες οε σχέση με το ΑΕΠ. 'Οταν εσείς λέτε 
για ¿U0 δισεκατομμύρια, εννοείτε πρόσδετες δυσίες 200 δισεκατομμυρίων 
ή απλώς διαφωνείτε στο ότι πρέπει να μειωδούν με αύξηση των εσόδων 
και ζητάτε μείωση των δαπανών αντί της αυξήσεως των εσόδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Οπως είδατε, δεν μ ί λησα καδόλου για έσοδα εγώ. Εγώ πιστεύω 
ότι το ξεζούμιομα του ελληνικού λαού έχει φτάσει οε ένα οημείο που 
δεν πύ "Or απέρα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αρχίζουν ve 
δεροντ " . , οι £φ>οριακοί υπάλλ.ηλοι . Αυτό coo ί λετυ. .* οτο ότ ι και ο κέ>σμος 
αγανάκ.ι!;υ·ε και από την αδικία που γίνεται και από τον κομματισμό

στην ασκηοη της φορολογικής πολ.ιτικής. Αλλά για το έσοδα 
εγώ δεν μιλώ. Δεν δα ρωτήσω τον κ. Τοοβόλα γιατί εισπράττει. Πρέπε. 
ve εισπράττει. Εγώ μιλώ για τις δαπάνες αυτή την ώρα. Και ανορέρουαι 
στην ανάγκη να μειωθούν οι δαπάνες, να ελαττωδεί με μείωση των δαπανών 
αυτό το ιλιγγιώδες έλλειμμα που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το χωνέ
ψω. Είμαι παλιός υπουργός των Οικονομικών, αγαπητοί μου φίλοι, η 
γυναίκα μου μου έλεγε χρόνια ότι εού ενεργείς πάντοτε - όποια δέοη 
και αν έχεις - οαν υπουργός των Οικονομικών. Και πρ'άγματι έτσι ενεργώ. 
'Εχω, αν δέλετε, αυτή την "επαγγελματική διαστρέβλωση". Να σκέφτομαι 
ότι αυτή την ώρα υπάρχει έλλειμμα 1 ιρισεκατομμύριο 150 δισεκατομμύρια 
"ίχαι σας λέω το λιγότερο, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι είναι 
1 τρισ. 400 δισ.) εγώ δεν δα μπορούσα να κοιμηδώ αν ήμουν Τσοβόλας 
και πολύ περισσότερο αν ήμουνα Παπανδρέου. Δεν δα κοιμόμουνα τη νέχτα. 
Δε\ νομίζω να συμβαίνει το ίδιο με χανέναναπό το ΠΑΣΟΚ.
ΡΗΓΑΣ: Χθες υπήρξε ένα άρδρο στελέχους της ΓΐιΔ. το οποίο ε·Γ~"’·σε
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ano την ηγεσία του κόμματος, δηλαδή από εσάς, να αξιώσετε 
ρισθεί σαν PERSONA NON ΟΡΑΤΑ ο Αμερικανός πρεσβευτής στην 
και μέχρι που να φύγει, να κόψετε κάθε κοινωνική σχέση με 
Κήλυ. Σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι η Ν.Δ. θα 
σε κάτι τέτοιο. Dotó είναι η άποψη σας.

να χαραχτη- 
Ελλάδα 
τον χ . 
προχώρησει

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 0 κ. Θανάσης Κανελλόπουλος είναι επίλεκτο μέλος του κόμματός 
μας, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι φυσικό να έχει τις 
δικές του απόψεις τις οποίες - μέσα σε ένα δημοκρατικό κόμμα σαν 
την Νέα Δημοκρατία - δεν έχει χαμμία δυσκολία, αντιθέτως οφείλει 
και δημόσια να τις υποστηρίζει. Η άποψή μας πάντως σε ό,τι αφορά 
το θέμα Κηλυ είναι αυτή την οποία επανειλημμένως έχουμε διατυπώσει 
και από την οποία το κόμμα δεν έχει φύγει. Δηλαδή κάναμε αυστηρή 
κριτική του κ. Κήλυ αλλά δεν διακόψαμε τις σχέσεις μαζί του,
ούτε ζητήσαμε την αντικατάστασή του σαν PEFSCNA 
NON GRATA.
ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
απορρίπτει και την πρόταση της Ν.Δ. για να παγώσουν οι αυξήσεις των 
βουλευτών. Αυτή την εξέλιξη πώς την σχολιάζετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Ο,τι είχα να πω το είπα, κύριοι. Εγώ θα επαναλάβω απλώς 
ότι η Νέα Δημοκρατία μένει σταθερά οτη βάθη ότι ο αυτόματος τρόπος 
υπολογισμού της βουλευτικής αποζημιώσεως οε συνδυασμό με τις αποδο
χές ανώτατου δικαστικού λειτουργού, είναι σωοτός, επιβεβαιώθηκε επί 
δεκαετίες ότι είναι ο καλύτερος και πρέπει να παραμείνει. Δεύτερον, 
επιμένουμε ότι η αποζημίωση των βουλευτών πράγματι δεν είναι ικανοποι
ητική. Πιστεύουμε όμως ότι αυτή την εποχή πρέπει να σεβασθούμε την 
ευαισθησία της κοινής γνώμης η οποία εξεδηλώθη πολύ έντονα κα. κατά 
συνέπεια η πρόταση που έκαμα εγώ (και πού δεν είχε καμμίο έννοια 
ούτε αντιπολιτεύσεως, ούτε πολύ περισσότερο δημαγωγίας, ήταν μια 
διαπίστωση που έκανε το κόμμα και εγώ να ανασταλεί η αύξηση,η δίκαιο-ίλογημένη,για τους βουλευτές και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
μέχρις ότου περάσει η περίοδος της σκληρής λιτότητας) ήταν η σωστή. 
Πολύ περισσότερο όταν αναμένονται ακόμη περισσότερο σκληρά μέ'ραί
για το μέλλον, όπως πρωτύτερα είπα.
ΚΑ? ΑΡΙΠΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν η Ν.Δ. ψήφισε και αυτή οτη Βουλή 
το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο των δικαστικών, δεν υπήρχε η ευαισθπ- 
σία της κοινής γνώμης;
π?: Δπι ■ κ ρατιc ε ν ηφ¡ ι ως οτ συνεπά
γεται συτόυοτα και την αύξηση της βουλευτικής αποζημιώσεως. Βεβαίως
το ε -: 1ε . ε τπν ;.οοορά ότι διεπ ί οτο r i : · παρά το 6~ι ήταν δίκαιο-
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λςντ^ενη γ α-'ταοη αντ ;κειμεν,κο, νομα την ερκεπες περιορι σμενη ο-: ε 
σ~ενά πλαίσιο του -θέματος που αφορούσε, που είναι η λειτουργία του 
Κοινοβουλίου και ο πολιτικός μας κόσμος) ,διεπίστωσε την ευαισθησία 
της κοινός γνώμης την οποία η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να παραβλέ 
Και γι’ αυτό έκτων υστέρων έκαμα αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση στον 
κ. Αλευρά με την επιστολή μου. Και λυπούμαι βαθύτατα διότι η κυβέο 
την απέρρι ι|>ε .Και λυπούμαι βαθύτατα ακόμα περισσότερο διότι βρήκε 
την ευκαιρία ο γνωστός υβριστής που παίζει τον ρόλο του χυβερνητικ 
εκπροσώπου να υβρίσει. Δεν ύβρισα κανόναν εγώ. Εγώ απλώς είπα ό;τι 
διαπιστώνω ότι αυτό το πράγμα ζητάει η κοινή γνώμη. Να μου πούνε 
ότι η κοινή γνώμη θέλει την αύςηοη. Να μου το πούνε. Δεν καταλαδαί 
γιατί πρέπει να υβρίζει κάθε τρεις και λίγο ο κ. Παπαι'ωάννου.
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