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Οικονομία

Το ΓΙΑΣΟΚ ανέλαβε το τιμόνι της χώρας, σε μια πολύ δύσκολη 
περίοδο - σε μια εποχή που ολόκληρη η υφήλιος μαστίζεται από παρα-
τεταμένη οικονομική κρίση. Αλλά σαν να μην εφτανε αυτό, η ΝΔ μας
κληρονόμησε οικονομικό χάος και αδιέξοδα. Οι οικονομικές υποθήκες
της ΝΔ, μεταξύ άλλων, ήταν:
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- ανεργία και υποαπασχόληεπη

- προβληματικές επιχειρήσεις

® - μια άρρωστη οικονομία χτισμένη στην άμμο.

Για τα χάλια της οικονομίας επί ΝΔ, αδιάψευστος μάρτυρας 
ε>£ναι η απόρρητη έκθεση λΐ σελίδων του ίδιου του κ. Ευάγγελου Αβέρωφ
Τοσίτσα, που συντάχθηκε στις β .Ιουλίου 1981 και όπου, μεταξύ άλλων,

αναφέρονται τα ακόλουθα:

Από τη μελέτη των κυριότερων οικονομικών στοιχείων, καταλήγω
σε πάρα πολύ ανησυχητικά συμπεράσματα για την προσεχή πορεία
της οικονομίας μας. Καταλήγω στο ότι αν από τώρα δεν ληφθούν 
ορισμένα μέτρα στο τέλος του έτους η κατάσταση θα είναι σχεδόν 
ασυμμάζευτη."

.... Αλλά τούτο δεν είναι το χειρότερο. Διότι εις τούτο πρέπει 
να προστεθούν τα επίσης βέβαια ανοίγματα των Δημόσιων .Επενδύ
σεων και των Αημοσίων Οργανισμών ή Επιχειρήσεων.... " .
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"....Τα 240 δισ. δρχ. του ελλείμματος του προϋπολογισμού 
αντιπροσωπεύουν το 5"% των προβλεφθέντων συνολικών εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού το 1981. Η αναλογία δεν 
χρειάζεται σχολιασμό".

"....Τη δύσκολη κατάσταση της ελληνικής οικονομάς δεν είναι 
δυνατό να την υπερασπιστούμε αντιμετωπίζοντας μόνο εσωτερικά 
αίτια. Αν δεν βελτιώσουμε την επίδραση των εσωτερικών αιτιών, 
η κατάσταση μπορεί να γίνει προσεχώς πολύ πιο δύσκολη και η 
θεραπεία να είναι άκρως οδυνηρή".

".... θεωρώ απείρως προτιμότερο να έχουμε μίά κάπως ολιγότερο 
ψεύτική οικονομίας".

Η ύπαρξη της αποκαλυπτικής αυτής έκθεσης του Αβέρωφ δεν 
αμφισβητήθηκε ποτέ.

Αλλά και ο σημερινός αρχήγός της ΝΔ ραίνεται να συμφωνεί και 
να υπερακοντίζει τις απόψεις του προκατόχου του. Γράφει σε διάγ
γελμά του προς τον ελληνικό λαό το 1977 ο κ. Κ. Μητσοτάκης.

".... Ετσι, μέσα σε τρία χρόνια ο πληθωρισμός έγινε μόνιμη 
πληγή — ο μισθός και το μεροκάματο δεν φτάνουν πια ούτε για 

Ν  τα καθημερινά. Τα αλλοπρόσαλλα, αμελέτητα και αντιφατικά 
οικονομικά κάι φορολογικά μέτρα μιας κυβερνήσεως που δεν 
μπόρεσε να κρατήσει σταθερό τιμόνι, μιας κυβερνήσεως που 
υπόκυπτε σταθερά σε κάθε πίεση και αδικούσε συστηματικά 
όσους δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να πιέσουν, οδήγησαν τον 
τόπο σε οικονομική κρίση.
Κάθε διάθεση για επενδύσεις που αποτελεί προϋπόθεση για τη 
δημιουργία ευκαιριών για δουλειά σχεδόν σταμάτησε. Η εμπι
στοσύνη του λαού στο μέλλον του τόπου κλονίστηκε. Οι 
Ελληνες αισθάνονται έντονη οικονομική ανασφάλεια.
Η ΤΡΙΧΡΟΝΗ διακυβέρνηση της χώρας από τη "Νέα Δημοκρατία" δεν 
δημιούργησε μόνο αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας στους Ελλη
νες. Δημιούργησε και κλίμα πολιτικής αστάθειας. Κι αυτό


