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Με τον κ. Κουτσόγιωργα με χωρίζει μία ουσιαστική πολιτική
διαφορά. 0 κ. Κουτσόγιωργας είναι ο κύριος υποοτηρικτής του
λαϊκισμού. 0 κ. Κουτσόγιωργας δεν έχει καμμία σχέση με μία
σύγχρονη κυβερνητική λειτουργία και τα ρεύματα, σκέψης του
σύγχρονου σοσιαλισμού. Δεν τον ενδιαφέρει π
το 4θρο’ίρ<χαι«α
ρύστημΕΕ* η σοβαρότητα. Τον ενδιαφέρουν αντίθρτα τα ρουσφετία,~
««ίτ^υ.τρ^γχ^τ οι συσχετισμοί, η
πολίτικη. 0 κ.
Κουτσόγιωργας είναι ο πρωταγωνιστής της λανθασμένης πολιτικής
που ακολούθησε η κυβέρνηση ιδίως μετά το Σεπτέμβρη του '87.
Γνώμη μου, που ανέφερα στον πρωθυπουργό, είναι ότι η πολιτική
αυτή πρέπει ν'αλλάξει. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να απομακρυνθούν
από υπεύθυνες θέσεις όλοι εκείνοι που τόσο βάναυσα αγνοούν
το λαϊκό αίτημα για πολιτική που εξυψώνει και όχι περιφρονεί
και προσβάλει τους πολίτες. Χρειάζεται ένα κυβερνητικό σχήμα
σε αρμονία με το δημόσιο αίσθημα. Αυτή είναι η κύρια αιτία
όλων των επιθέσεων του κ. Κουτσόγιωργα.

Το πολιτικό ερώτημα είναι γιατί ο κ. Μένιος Κουτσόγιωργας
έθεσε σήμερα εδώ αυτά τα θέματα. Είμαι εγώ το πρόβλημα^
Δεν συμμετέχω στη κυβέρνηση από το Νοέμβρη του 1987· Δεν συμ
μετέχω στο Ε.Γ. εδώ και χρόνια. Και κυρίως δε συμμετέχω σε
παρακυβερνήσεις, παρασυμβούλια, συσκέψεις και συμβούλια
κυβερνητικών στελεχών και μή. Δεν επηρέασα τις εξελίξεις από
τότε που ανέλαβε, ο Μένιος Κουτσόγιωργας αντιπρόεδρος και
έπαιξε και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η πτώση του ΙΙΑΣΟΚ
οφείλεται στους πρωταγωνιστές των εξελίξεων εδώ και ένα
χρόνο. Πρωταγωνιστής^^»πεύθυνος κα» α ι τ ί α 1·του κακ»ύ είναι
ο Μένιος Κουτσόγιωργας<<^Γυτός καθιέρωσε το δικό του αμοραλισμός»
την αλαζονεία του,
\
ως χαρακτηριστικά του
Κινήματος.^υτός μετέτρεψε τη κυβέρνηση σε μία ομάδα συγκάλυψης
των προσωπικών του ευθυνών και στήριξης των πολλών του
./··
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δραστηριοτήτων. Παντού συμμετέχουν οι φίλοι και συγγενείς
του. Παντού ρίχνει ο μηχανισμός τον οποίο συντηρεί λάσπη και
συκοφαντεί τους διαφωνούντες^ Επειδή η συμπεριφορά του αυτή
οδήγησε στη γενική κατακραυγή, επειδή εξέθεσε τη κυβέρνηση
πρέπει τώρα να βρεθούν και άλλοι συνυπεύθυνοι. Πρέπει να
προκληθούν αντιδικίες, σύγχιση, η αίσθηση ότι όλοι είναι
υπόλογοι και μπλεγμένοι για να λησμονηθούν οι ευθύνες του.

Το που οδηγηθήκαμε φαίνεται από τη σκόπιμη ταύτιση που
επιχειρεί ο κ. Κουτσόγιωργας με τον Πρωθυπουργό. Μήπως ο
πολίτης δεν θ'αρχίσει \α αμφιβάλει για τον πρωθυπουργό όταν
ό ίδιος ο υπουργός μας διαβεβαιώνει ότι όποιος ασκεί κριτική
σ ’αυτόυ χτυπά τον πρωθυπουργό, ότι ενεργεί πάντα με συγκατάθεση
του πρωθυπουργού, ότι άν αποχωρήσει από την κυβέρνηση η
κυβέρνηση θα καταρρεύσει. Δεν αποτελεί η ταύτιση αυτή ένδειξη
ανευθυνότητας και θράσους^
Την περασμένη βδομάδα ο κ. Κουτσόγιωργας πρόβαλε στην
εξεταστική επιτροπή της Βουλής διάφορους φαιδρούς ισχυρισμούς
σχετικά με το πρόσωπό μου, ισχυρισμούς που διοχετεύτηκαν
μετά έντεχνα στον τύπο. Δεν απάντησα γιατί δεν ήθελα να δώσω
την εικόνα ενός Κινήματος που ξεκαθαρίζει δημόσια λογαριασμούς.
Είναι γνωστό ότι επεσήμανα στα όργανα του Κινήματος την
ανάγκη να μη συμμετέχει ο κ. Κουτσόγιωργας στην Κυβέρνηση
για λόγους πολιτικής ευαισθησίας. Αυτός ήταν και ο λόγος της
επίθεσης. 0 κ. Κουτσόγιωργας υπολόγισε προφανώς ότι είτε δεν
θα απαντήσω για να μην οξύνω τα πράγματα και θα μου μείνει
έτσι η ρετσινιά είτε θα απαντήσω για να έχει αφορμή να με
καταγγείλει για αντικομματική στάση με βάση τη γνωστή του
ρήση ότι όποιος του θίγει θίγει τον Πρωθυπουργό. Απορρίπτω
αυτήν την εκβιαστική νοοτροπία όπως απορρίπτω την ενότητα
που σημαίνει συγκάλυψη των ευθυνών των υπευθύνων και το
ελεύθερο για μερικούς να σπιλώνουν και να παραποιούν χωρίς
καμμιά ντροπή την αλήθεια.
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Ο κ. Χαλικιάς σε μία απδ τι,ς συνήθεις συναντήσεις που είχαμε
για τα οικονομικά προβλήματα τον Οκτώβρη του 1987 μου ανέ
φερε στο τέλος της συζήτησης ότι θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί
το πρόβλημα Κοσκωτά. Μετά τα όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ ο Κοσκωτάς
δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι επικεφαλής μιάς Τράπεζας.
0 κ. Χαλικιάς δεν ανέφερε τίποτε άλλο πέραν των γεγονότων
που ήσαν γνωστά από τις εφημερίδες. Συμφώνησα και ρώτησα τον
κ. Χαλικιά τι προτείνει, αφού αυτός ως Διοικητής της Κεντρικής
Τράπεζας ήταν και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Η άποψη του κ. Χαλικιά
ήταν ότι η Τράπεζα Κρήτης δεν είχε υποπέσει παρά στις
συνηθισμένες πιστωτικές παραβάσεις και ότι ως εκ τούτου δεν
υπήρχαν στοιχεία που να δικαιολογούν τον διορισμό κυβερνητικού
επιτρόπου. Θα έπρεπε γ ι ’ αυτό να ακολουθηθεί άλλος δρόμος.
Διαπιστώσαμε ότι η νομοθεσία δεν παρέχει άλλη δυνατότητα.
0 κ. Χαλικιάς είπε τότε ότι θα καλέσει τον κ. Κοσκωτά και θα
του πεί να παραιτηθεί. Γέλασα,λέγοντάς του ότι ένας άνθρωπος
όπως είναι ο Κοσκωτάς δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Του
συνέστησα να συγκεντρώσει πρόσθετα στοιχεία. Ή τ α ν μία συζή
τηση πληροφόρησης και όχι ουσιαστική συζήτηση για την αντι
μετώπιση του θέματος. Αυτή θα προϋπέθετε κάποια γραπτή εισήγηση
της Τράπεζας της Ελλάδας. Πρέπει να σημειώσω,ότι στην Έκθεση
για την αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος που είχε προκαλέσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και είχε άδη τότε
δημοσιευθεί επισημανόταν ότι ο έλεγχος των Τραπεζών από την
Τράπεζα της Ελλάδος δεν ήταν ικανοποιητικός και ήταν αναγκαία
η αναμόρφωση των διαδικασιών ελέγχου. Είχα ζητήσει από του
κ. Χαλικιά να κάνει σχετικές προτάσεις, οι οποίες δεν μου
είχαν υποβληθεί και τον πίεζα σχετικά. Η περίπτωση της
Τράπεζας Κρήτης ήταν για μένα ένδειξη για την ορθότητα της
Έκθεσης και μία αφορμή να αναθεωρηθεί το σύστημα. Σε άλλες
ενέργειες, δεν μπόρεσα να προχωρήσω γιατί παραιτήθηκα μετά
ένα μήνα περίπου. Στο μήνα αυτό επίκεντρο του ενδιαφέροντδς
μου ήταν η οικονομική πολιτική και ο προϋπολογισμός 1988.
Δεν υπήρχε καιρός για τίποτε άλλο.
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Ο κ. Κουτσόγιωργας κατήγγειλε, ότι αρνούμαστε τη στράτευση
και τον αγώνα. Απάντησα στην παρέμβασή μου. Εδώ θέλω να
τονίσω ότι ο κ. Κουτσδγιωργας είναι ο κύριος υπεύθυνος της
πολιτικής που ακολουθήθηκε μετά τον Σεπτέμβρη του 1987- Με
ποιές περγαμηνές ζητά τώρα τη στράτευση για την εφαρμογή
της; Με το πιστοποιητικό της πλήρους αποτυχίας; Με την αίγλη
του υπεύθυνου για τις απειλές των κατευθυνομένων δημοσιευμάτων;
Με τη δημοκρατικότητα του αρνητή κάθε αντίθετης γνώμης; Νομίζω
ότι είναι καιρός πια να αποχωρήσει για να προκόψει το ΠΑΣΟΚ.

