
Η  Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ^ 4

.ΟΒΑΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ Υ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Δ.

Γ Μητ6οτάκης: κίνδυνος 
κοινωνικής εκρήξεως 
εξ αιτίας της κρίοεως

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Βαθύτατες ανησυχίες γ ιά  την 

πορεία ττκ εθνικής οικονομίας 
διατύπωσε ο πρόεδρος τής ΝΔ κ_. 
Κ. Μητσοτάκης κατά τήν χθεσινή 
συζήτηση στή Βουλή, επισημαί- 
νοντας ότι λόγω της οικονομικής 
καταστάσεως καί τών ατυχών χει
ρισμών τής κυδερνήσεως ενδέχεται 
νά οδηγηθεί η χώρα «σε κοινωνική 
έκκρηξη οι διαστάσεις τής οποίας 
δέν μπορεί νά προβλεφθούν αλλά 
θά είναη ασφαλώς καταστροφι
κές».

Κατά τή διάρκεια ηιμιώρου πα
ρεμβάσεως του ατά συζήτηση ε- 
περωτήσεως βουλευτών της Ν.Δ. 
γ ιά  τήν αναστολή τών παραγωγι- 

κ κών επενδύσεων, ο κ. Μητσοτάκης 
ύποστήρ.ξε ότι η οικονομία τής 
χώρας περιήλθε στήν σημερινή α- 
θλία κατάσταση λόγω της αυξη
μένης σπατάλης στήν οποία επε- 
δόθπ προεχλογικώς τό ΠΑΣΟΚ 
γ ιά  λόγους ψηφοθηρικούς.

Επικαλούμενος στοιχεία τής 
Εκθοσεως τού Διοικητού τής Τρα- 
πέζης Ελλάδος κ. Δ. Χαλίκια, ο κ. 
Μητσοτάκης παρατήρησε ότι οι 
διορισμοί κατά τή διάρκεια τού 
προεκλογικού έτους 1985 ήταν 
τριπλάσιοι έναντι τού 1984.

«Σήμερα βρισκόμαστε πάλι σέ 
προεκλογική περίοδο διότι οι δη
μοτικές εκλογές τού Οκτωβρίου 
θά δώσουν πολιτικό μήνυμα καί 
όλα τά κόμματα θέλουν νά βγούν 
ωφελημένα. Η φασιστική τηλεόρα
ση ανακοινώνει πιστώσεις σέ δή
μους γ ιά  τήν κατασκευή ρείθρων 
καί πεζοδρομίων ενώ τό φαινόμενο 
τών διορισμών παίρνει διαστά
σεις.

«Ωστόσο, τίποτε δέν πρόκειται 
νά σώσει τό ΠΑΣΟΚ, διότι μετά 
τις εκλογές θά ζητήσει πολλαπλα- 
σίως σκληρότερες θυσίες από τόν 
ελληνικό λαό», υπογράμμισε ο κ. 
Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος τής Ν.Δ. ο οποίος 
χαρακτήρισε τό πρόβλημα τής Μ-

ΣΥΝιΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ |η ΣΕΛ.

τής συζητήσεως πρό ημερήσιας 
διατάξεως γ ιά  τά Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας.

—  Τήν ημερομηνία λήξεως τών 
εργασιών^τής Ολομέλειας.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης 
παρατήρησε ότι «ο κ. Παπα-νδρέου 
είχε πει ότι θά δεχθεί μιά συζή
τηση προ ηιιερησία'· διατάξεως γ ιά  
τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, 
εΦ' όσον _ ο χρόνος καί οι ασχολί
ες του τό επιτρέψουν».

κανομίας πολιτικό, παρατήρησε ό
τ ι η παγκόσμια συγκυρία όχι α
πλώς δέν ήταν εναντίον αλλά ευ
νόησε τό ΠΑΣΟΚ.

Κατά τόν κ. Μητσοτάκη τά ελ
λείμματα τής χώρας ανέρχονται 
σέ 8 δισεκ. δολλαρια καί συνε
πώς τό υπόλοιπο τού Κοινοτικού 
δανείου (750 εκατ. δολλάρισ) πού 
αναμέινει η κυβέρνηση είναι α
πλώς «σταγών εν τώ ωκεανώ».

Ο κ. Μητσοτάκης επέκρινε τόν 
πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου ο̂  ο
ποίος κάνει διακοπές στήν Κρήτη 
διερωτώμενος «εάν παριστάνει τόν 
Γκουρού» καθώς επίσης κάΐ τόν 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. 
Κ. Σημίτη πού «ποιείται διατριβάς 
στό εξωτερικό.

Τέλος κατά τόν κ. Μητσοτάκη ο 
πληθωρισμός θά κυμανθεί τό ’86 
στο 23ο)ο, τό έλλειμμα του ισο
ζυγίου εξωτερικών πληρωμών θά 
Φτάσει τα 2,8 δισ. δολλάρια καί 
όχι τό 1.7 δισ. όπως ελπίζει η 
κυβέρνηση, ενώ τό νομισματοπιστο 
τικό πρόγραμμα είναι ακάλυπτο 
κατά 200 δια. δρχ.

Ο κ. ΚΟΥΤΧΟΠΠΡΓΑΣ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
τού ΠΑΣΟΚ κ. Αγ. Κουτσόγιωο- 
γας κατανάλωσε τον χρόνο τής 
ομιλίας του σέ προσωπικές επιθέ 
σεις κατά τού αρχηγού τής ΝΔ 
μέ μοναδική συνέπεια στό αντικεί
μενο τής επερωτήσεως, τήν ανα
φορά του ότι «ο ελληνικός λαός 
έχει αποδεχθεί πλήρως τά δυσ
μενή καί ασφυκτικά οικονομικά μέ 
τρα τής κυδερνήσεως».

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕIX
Στήν αρχή τής συνεδριάσεως ο 

κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τό 
Προεδρείο νά έλθει σέ συνεννόηση 
μέ τήν κυβέρνηση καί νά προσδιο
ρίσει :

—  Τήν ηιιεοοιιηνία διεξαγωνής 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΣΕΛ.

Κίνδυνος από τήν κρίση
«Ό πως βρήκε χρόνο γ ιά  πρδ- 

ωρες^διακοπές», συνέχισε ο κ. Μη
τσοτάκης ̂  «μπορεί νά έλθει στή 
Βουλή γ ιά  τή συζήτηση τού θέμα
τος που ο ίδιος προσδιόρισε».

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος κ. Αγ. Κουτσόγιωρ- 
γας παρατήρησε ότι ο πρωθυπουρ
γός βρίσκεται στήν Ελούντα γ ιά  
«διακοπές εργασίας» . καί παρα
τήρησε ότι η' κυβέρνηση έχει τήν 
πρόθεση, ^πρίν από τή.ν έναρξη 
τών διακοπών, νά συζητήσει τό Σ. 
Ν. γκχ τά μικτά δανειοδοτικά 
προγράμματα τού ΟΕΚ.
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