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Δθμοςίευμα ςτο ΒΗΜΑ τθσ 9θσ Οκτ. 2011 , Ο πρϊθν υπουργόσ Οικονομικϊν (1982-83) μιλάει για το 
"προπατορικό αμάρτθμα" τθσ υπερχρζωςθσ τθσ Ελλάδασ. 

 
Ανοιξθ του 1962. Ο Ανδρζασ Παπανδρζου επιςκζπτεται τθν Κορϊνθ τθσ Μεςςθνίασ 
και µζνει ςτο πατρικό ςπίτι του φίλου του Δθµιτρθ Κουλουριάνου. Είκοςι χρόνια αργότερα (1982) ανακζτει 
ωσ Πρωκυπουργόσ ςτον παλιό του φίλο (ζγκριτο πια οικονοµολόγο και ςτζλεχοσ τθσ Παγκόςµιασ Σράπεηασ) 
το υπουργείο Οικονοµικϊν. Η κθτεία του Κουλουριάνου ιταν ςφντοµθ (13 µινεσ),  
γεµάτθ από «όχι» ςε παροχζσ που κεωροφςε ότι οδθγοφςαν ςε νζο δανειςµό. 
 
Σθν περαςµζνθ Σετάρτθ «Σο Βιµα» τον ςυνάντθςε ςτο κτιµα του ςτθν Κορϊνθ. Αγρότθσ πλζον και 
οινοπαραγωγόσ ςτα 81 του χρόνια, αποκάλυψε άγνωςτεσ λεπτοµζρειεσ για τθ γζννθςθ τθσ «χιονοςτιβάδασ 
του χρζουσ» και µίλθςε για το «κακαρτιριο» που κα οδθγιςει ςτθν επόµενθ θµζρα. 
 
Αλλιϊσ φανταηόταν τθ δεκαετία του 1980 ο Δθµιτρθσ Κουλουριάνοσ. «Μετά τθν πτϊςθ τθσ χοφντασ, το 1974, 
υπιρχε διάχυτθ ευφορία, νοµίηαµε ότι όλα τα προβλιµατα κα λυκοφν αυτοµάτωσ. Η προςζγγιςι µου ιταν 
ότι το ξεχαρβάλωµα τθσ ελλθνικισ οικονοµίασ απαιτοφςε µια περίοδο νοικοκυρζµατοσ. Χρειαηόµαςταν δφο 
τετραετίεσ για να αλλάξουµε τισ δοµζσ µε µεταρρυκµίςεισ και διαρκρωτικζσ αλλαγζσ». Γριγορα αντιλιφκθκε 
ότι το πράγµα πιγαινε αλλοφ. «Βρε παιδιά, δεν γίνεται  “ςτισ 18 Σοςιαλιςµό”, δεν περνάσ τόςο εφκολα από 
ζνα ςφςτηµα δυτικό,καπιταλιςτικό, ςε κάτι άλλο» ζλεγε ςτον ςτενό κφκλο των ςυνεργατϊντου Ανδρζα 
Παπανδρζου όταν επζµεναν ςτο ςφνκθµα «ςτισ 18 οςιαλιςµό» τισ παραµονζσ του εκλογικοφ κριάµβου του 
ΠΑΟΚ (18 Οκτωβρίου του 1981). 
 
Μετά τθ νίκθ ο Παπανδρζου ηιτθςε από τον Κουλουριάνο να εγκαταλείψει τθν Παγκόςµια Σράπεηα και να 
αναλάβει διοικθτισ τθσ ΕΣΒΑ. Επιπλζον, του ζδωςε κζςθ ςτο Κυβερνθτικό υµβοφλιο Οικονοµικισ Πολιτικισ 
(ΚΤΟΠ). Σον επόµενο χρόνο, ςτισ 4 Ιουλίου του 1982, ο Πρωκυπουργόσ τοφ ζκανε το τραπζηι ςτο Καςτρί. Σου 
ανακοίνωςε ότι τθν επόµενθ θµζρα κα γίνει αναςχθµατιςµόσ και ότι αναλαµβάνει υπουργόσ Οικονοµικϊν... 
 
«Οταν ιµουν υπουργόσ Οικονοµικϊν, είδα ότι το χρζοσ άρχιςε να παίρνει διαςτάςεισ πολλαπλαςιαςτικζσ» 
κυµάται ο Κουλουριάνοσ. Σο 1981 το δθµόςιο χρζοσ ζφκανε το 30% του ΑΕΠ – το 1989 ανιλκε ςε 72% και 
ςιµερα πλθςιάηει το 170%. Σο «προπατορικό αµάρτθµα» τθσ υπερχρζωςθσ ςυνζβθ τθ δεκαετία του 1980. 
 
Σο αίτθµα τθσ αποκατάςταςθσ όςων ηοφςαν αποκλειςµζνοι και κυνθγθµζνοι από το κράτοσ τθσ Δεξιάσ,  
επί δεκαετίεσ ολόκλθρεσ, ιταν δίκαιο και κυρίαρχο. Οδιγθςε όµωσ ςε νοοτροπίεσ και πρακτικζσ που ςιµερα 
κεωροφνται από πολλοφσ θ αρχι των δεινϊν που υφίςταται τϊρα θ Ελλάδα. «Ανθςυχοφςα µε ποιον ζφαγε το 
βράδυ ο Ανδρζασ για να δω τθν άλλθ µζρα τι “επιταγι” κα µου ζρκει» λζει χαριτολογϊντασ. Με τθ λζξθ 
«επιταγι» εννοεί τθ βροχι των αιτθµάτων για παροχζσ. Παράγοντεσ του κόµµατοσ και τθσ κυβζρνθςθσ 
αποςποφςαν τθ ςυγκατάκεςθ του Πρωκυπουργοφ και ζµπαιναν µε κράςοσ ςτο γραφείο του. «Και µου 
ζλεγαν» κυµάται «“Εςφ τι το παίηεισ; Πρωκυπουργόσ; Αφοφ ςυµφωνεί ο Πρωκυπουργόσ...”. Κι εγϊ 
απαντοφςα: “Ο Πρωκυπουργόσ µπορεί να ςυµφωνεί αλλά ςασ είπε να πάτε ςτον ∆θµιτρθ.  
Και ο ∆θµιτρθσ είναι Καραγεϊργθ ερβίασ 10”. Εκεί ιταν αυτόσ που ζπρεπε να πλθρϊςει, το υπουργείο 
Οικονοµικϊν».  
 
Η απάντθςθ του Κουλουριάνου ςτθ βροχι των αιτθµάτων ιταν τισ περιςςότερεσ φορζσ αρνθτικι. 
«Χαρακτθριηόµουν πλζον ωσ ςυντθρθτικόσ τθσ παλιάσ ςχολισ που ικελε διόρκωςθ του ςυςτιµατοσ και όχι 
ανατροπι!»... «Ο Ανδρζασ δεν ζλεγε ποτζ “όχι”» ςυνεχίηει ο Κουλουριάνοσ. «Οταν του µίλαγεσ ςτενά για 
οικονοµικά, αρρϊςταινε. Με ρωτάνε µερικζσ φορζσ: “Μα δεν ιξερε ο Ανδρζασ οικονοµικά;”. Παραιξερε 
οικονοµικά και γι’ αυτό ακριβϊσ δεν ικελε να ςυηθτάει οικονοµικά.  Γιατί ιξερε ότι εκεί ιςχφει θ λογικι τθσ 
οικονοµικισ ανάλυςθσ». 
 
Ο υπουργόσ που πιγαινε ςτο γραφείο του µε το λεωφορείο και ζλεγε «όχι» ςτισ παροχζσ  



(κάνοντασ ζξω φρενϊν τουσ ςυναδζλφουσ του) δεν άντεξε για πολφ ςε αυτι τθ κζςθ. 
Εµεινε όµωσ αρκετά για να ςχθµατίςει εικόνα. «∆θµιουργικθκεµια νοοτροπία, ζνασ τρόποσ ςκζψθσ που είχε 
αποςυνδζςει τθν αµοιβι από τθν προςπάκεια. Η αµοιβι είχεγίνει ζνα είδοσ ανκρϊπινου δικαιϊµατοσ» λζει 
ςιµερα. «Ακόµθ και ςε υπθρεςίεσ όπωσ θ ΕΡΣ, για παράδειγµα, όπου υπιρχε πλεονάηον προςωπικό, ερχόταν 
ο υπεφκυνοσ και µου ηθτοφςε να προςλάβω 1.200. Σου ζλεγα ότι δεν γίνεται. Μου απαντοφςε “τϊρακα 
βάλουµε δικοφσ µασ”, ανεξαρτιτωσαν χρειάηονταν ι όχι». Σα λεφτά όµωσ δεν υπιρχαν για ακρόεσ 
προςλιψεισ και θ µόνθ λφςθ ιταν ο δανειςµόσ. «Εκεί τουσ είπα ότι αυτό παίρνει πλζον τθ µορφι τθσ 
χιονόµπαλασ, κάκε βόλτα και µεγαλϊνει»... 
 
Ο Κουλουριάνοσ παραιτικθκε ςτισ 10 Αυγοφςτου του 1983. Προτοφ γίνει υπουργόσ ο Κουλουριάνοσ 
µετροφςε ιδθ 13 χρόνια ςτθν Παγκόςµια Σράπεηα και είχε ςυµµετάςχει ςε αποςτολζσ ςε 20 χϊρεσ. 
«Γι’ αυτό καταλαβαίνω και πϊσ λειτουργεί ςιµερα θ τρόικα» µασ λζει, «τθν ζχω κάνει αυτι τθ δουλειά».  
Σον ρωτάµε αν κα αντζξει θ Ελλάδα µια ζξοδο από το ευρϊ. «Η ζξοδοσ από το ευρώ θα είναι αυτοκτονία» 
απαντάει κοφτά . 
  
«Η Ελλάδα βρίςκεται ςε τζλµα. Σο ζνα πόδι είναι χρζοσ-ζλλειµµα, το άλλο πόδι είναι φφεςθ-ανεργία. Οταν 
ςθκϊνεισ το ζνα πόδι να αναςάνεισ, βουλιάηει το άλλο. Και το αντίςτροφο. Μζχρι να βρεκεί µια ςχετικά 
ςτζρεθ βάςθ να ανεβείσ λίγο πιο πάνω. Βλζπω ότι αυτι τθ δεκαετία θ χϊρα µασ κα µείνει ςε αυτό το τζλµα.  
Είναι µια µεταβατικι περίοδοσ, βριςκόµαςτε ςτο Κακαρτιριο. Οπωσ ζγραψε ο ∆άντθσ, πρζπει να περάςεισ 
από το Κακαρτιριο για να δεισ τον Παράδειςο. Εχουµε ςταµατιςει ωσ κοινωνία, ωσ οικονοµία, να 
παράγουµε. Φτάςαµε να πωλοφνται ςκόρδα Κίνασ ςτθν Κορϊνθ. ∆εν µποροφµε να ςτθριχκοφµε µόνο ςτισ 
υπθρεςίεσ και ςτισ ελπίδεσ ότι κα ζρκουν ξζνεσ επενδφςεισ. Η νοοτροπία δεν αλλάηει από τθ µια µζρα ςτθν 
άλλθ, δεν αλλάηει µε νόµουσ και µε ρθτορεία. Η παλιά εποχι τζλειωςε». 
 


