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Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

ΐ ον Ιανουάριο, στο πρώτο 
Εεοίϊη στο οποίο συμμετείχε 
ο κ. Γ. Παπαθανασίου ωε υ- 

πουργόε Οικονομίαε, υπέστη ψυ
χρολουσία. Οι Ευρωπαίοι συνά
δελφοί του, οργισμένοι με τα κατ’ 
επανάληψη ψευδή στοιχεία που 
τουε είχαν δοθεί, έφθασαν να τον 
προτρέψουν «να σκεφτεί η Ελλά
δα αν επιθυμεί ή όχι να παραμεί- 
νει στη Ζώνη του Ευρώ». Πάλι, σε 
πρόσφατο ΕεοΓιη, εξανέστησαν 
οι πάντεε, όταν συνειδητοποίησαν 
την πρόθεση τηε Αθήναε να λάβει 
μέτρα περιορισμένα (μόνο για αύ
ξηση εσόδων, όχι για περιορισμό 
δαπανών...) και με καθυστέρηση, 
μετά τιε ευρωεκλογέε - δει δη ψη- 
φοθηρίαε. «Ολοι έχουμε ευρωε- 
κλογέε, αλλά δεν μένουμε αδρα- 
νείε! Θα μείνετε εσείε, που έχετε 
δραματικό πρόβλημα;» - απόρησαν.

Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει κά
ποιο δίκιο: Η Ελλάδα, πράγματι,

Η  κυβέρνηση, αντί 
να λύνει προβλήματα 
του τόπου, φορτώνει 
στον τόπο τα δικά της.

διασύρεται. Οχι, όμωε, εξαιτίαε τηε 
«συνωμοτικήε» δράσηε κάποιων 
αλλ’ εξαιτίαε τηε γενικευμένηε α- 
πάθειαε. Κυρίωε, δε, την εικόνα δια
μορφώνει το κυβερνητικό έργο. 
Ετσι συνέβαινε πάντα, άλλωστε.

Από τα τέλη τηε προηγούμενηε 
ΙΟετίαε, οι Ελληνεε που συμμε
τείχαν σε διεθνείε συναντήσειε 
αισθάνονταν υπερήφανοι καθώε 
η Ευρώπη εκθείαζε το «ελληνικό 
υπόδειγμα» - την προσπάθεια για 
το ευρώ. Η εικόνα τηε χώραε δεν 
θάμπωνε από τα έπεα τηε τότε α- 
ξιωματικήε αντιπολίτευσηε, η ο
ποία στοιχημάτιζε ότι δεν θα ε
πιτυγχάναμε να ενταχθούμε έ
γκαιρα στηνΌΝΕ, το 2000. Η κα
ταστροφολογία δεν είχε επίδραση. 
Διότι αυτό που «μετρούσε» ήταν 
το έργο τηε κυβέρνησηε Σημίτη.

Η Ελλάδα πέτυχε να ενταχθεί 
στη Ζώνη του Ευρώ εγκαίρωε -ευ- 
τυχώε. Τότε, όμωε, η ηγεσία τηε 
Ν.Δ. είχε αισθανθεί τόσο δυσά
ρεστα, ώστε ο κ. Γ. Αλογοσκούφηε 
έκανε διαβήματα διαμαρτυρίαε

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ισχυ- 
ριζόμενοε ότι κακώε μαε επέτρε
ψε να ενταχθούμε στην Ευρωζώ
νη και περιέτρεχε τα διεθνή συ
νέδρια στο Λονδίνο, κατηγορώ- 
νταε την Ελλάδα ωε πλαστογράφο 
τω ν δημοσιονομικών στοιχείων 
τηε. Ο ίδιοε ο κ. Κ. Καραμανλήε δυ
σφημούσε διεθνώε τη  χώρα που 
μετ’ ολίγον θα κυβερνούσε, μιλώ- 
νταε για «τραβεστί οικονομία». Ολα 
αυτά δεν πέτυχαν να διασύρουν 
την Ελλάδα - διότι στιε Βρυξέλλεε 
δεν μετρούν τα λόγια.

Το 2004, έτοε που η Ελλάδα ή
ταν (πάλι) υπερήφανη για την ε
ξαιρετική διοργάνωση τηε Ολυ- 
μπιάδαε, συνέβη κάτι πρωτοφανέε 
στα παγκόσμια χρονικά: Η κυ
βέρνηση, με μία πλαστή «απο- 
γραφή», διέσυρε την Ελλάδα ωε 
χώρα-απατεώνα. Αλλαξαν τον 
τρόπο υπολογισμού τω ν αμυντι
κών δαπανών και, με τον  απίθα
νο ισχυρισμό ότι δεν γνωρίζουν 
πότε παραλαμβάνουν πολεμικά α
εροσκάφη και τανκε, αποφάσισαν 
να μεταφέρουν τιε δαπάνεε (από 
το δημόσιο χρέοε) στο έλλειμμα τη 
στιγμή που γίνεται η παραγγελία 
και όχι κατά την παραλαβή του 
στρατιωτικού υλικού - όπωε συ- 
νέβαινε μέχρι τότε. Ετσι, μετέ
φεραν λογιστικά τιε αμυντικέε δα
πάνεε σε προηγούμενα έτη και ε
κτίναξαν το έλλειμμα τω ν προϋ
πολογισμών προηγουμένων ε
τών, ώστε να «αποδετχθεί» ότι κα
κώε μπήκαμε στην ΟΝΕ και να «δι
καιωθεί» η ρήση περί «οικονομίαε 
τραβεστί». Ο διασυρμόε τηε Ελλά- 
δαε, τελικά, επετεύχθη - από την 
κυβέρνησή τηε.

Περασμένα - ξεχασμένα, θα έ
λεγε κάποιοε, αν ο διασυρμόε τε
λείωνε εκεί. Συνεχίστηκε. Το 2006, 
2007 και 2008, με τουε πλαστούε 
προϋπολογισμούε -αυτούε με τα 
ψεύτικα στοιχεία που εξόργισαν 
τουε συναδέλφουε του κ. Γ. Πα
παθανασίου. Συνεχίζεται σήμερα 
με την προϊούσα δημοσιονομική ε
κτροπή, ενώ το πολιτικό προσω
πικό περί άλλα τυρβάζει και η κυ
βέρνηση, αντί να λύνει προβλή
ματα του τόπου, φορτώνει στον τό
πο τα δικά τηε. Στα παρασκήνια 
του ΕεοΓιη, αυτό συζητείται.
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