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Για να πιάσουμε την ταχεία αμαξοστοιχία της ανάπτυξης πρέπει να 

εκμεταλλευόμαστε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους της οικονομίας που 

διαθέτουμε. Δεν είμαστε πλούσια χώρα και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος να μην 

σπαταλάμε τους πόρους που έχουμε.

Το κράτος των παροχών και των πελατειακών σχέσεων εξυπηρετεί ίσως 

βραχυπρόθεσμες κομματικές σκοπιμότητες αλλά δεν εξυπηρετεί την ανάπτυξη και τον 

εμπλουτισμό της χώρας μας. Και τελικά, από μακροπρόθεσμη σκοπιά, είναι αντίθετο και 

με την κομματική σκοπιμότητα. Οι παροχές δεν κερδίζουν εκλογές ή τις κερδίζουν μια - 

δυο φορές και τέρμα. Που θα βρεις τους πόρους για να δωροδοκείς την πλειοψηφία; 

Από τη μειοψηφία; Προφανώς όχι. Από δανεισμό; Ναι, ως που να πάρουν είδηση ότι 

τους δωροδοκείς με χρήματα που θα αναγκασθούν να σου δώσουν πίσω ή οι ίδιοι ή τα 

παιδιά τους υπό μορφή φόρων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.

Εκλογές κερδίζει η ανάπτυξη, η ευημερία. Το εθνικό και κομματικό συμφέρον 

μακροπρόθεσμα συμπίπτουν. Κι αν δεν συνέπιπταν; Θα έπρεπε τότε να βρούμε μια 

χρυσή τομή γιατί δεν μπορούμε να προωθήσουμε το εθνικό συμφέρον παρά μόνο 

κερδίζοντας εκλογές. Αλλά η πεποίθησή μου είναι πως το εθνικό και το κομματικό 

συμφέρον συμπίπτουν και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, ο 

σημαιοφόρος του εθνικού συμφέροντος. Του εθνικού συμφέροντος όπως το εννοούμε 

εμείς. Του εθνικού συμφέροντος που συμπεριλαμβάνει την κοινωνική αλληλεγγύη και 

συνοχή - ναι, που δίνει παροχές αλλά στους υποπρονομιούχους. Του εθνικού 

συμφέροντος που συνυπολογίζει την αξία του περιβάλλοντος και αγκαλιάζει την 

ποιότητα ζωής. Όμως και του εθνικού συμφέροντος που είναι ασυμβίβαστο με τη 

σπατάλη πόρων για παροχές που δεν εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς αλλά 

συντηρούν κρατικοδίαιτους, μη παραγωγικούς πολίτες και δίνουν δεκανίκια σε 

επιχειρήσεις που συχνά δεν είναι ανάπηρες, ή είναι ανάπηρες γιατί οι παροχές 

αμβλύνουν τα κίνητρα για να γιατρευτούν.

Όταν κατατεμαχίζουμε ένα μεγάλο δρόμο για να συντηρήσουμε μκροεργολάβους, 

από μακροπρόθεσμη σκοπιά δεν προσφέρουμε εκδούλευση ούτε στους ίδιους. Αργά ή 

γρήγορα αν μείνουν μικροί όταν τα έργα είναι μεγάλα, θα σβήσουν. Και θάχουν χάσει την 

ευκαιρία να ανδρωθούν πριν εξαγριωθεί τελείως το ανταγωνιστικό κλίμα.

Αντί να τους προσφέρουμε δεκανίκια, ας τους παροτρύνουμε να συγχωνευθούν, 

να δημιουργήσουν μεγάλες μονάδες για να μπορούν να ανταγωνισθούν τους ξένους στα 

δικά μας έργα αλλά και να εκμεταλλευθούν την πρόκληση των Βαλκανίων όπου η



αναβάθμιση της υποδομής των χωρών αυτών [με πόρους μεταξύ άλλων και από την ΕΕ] 

θα προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες. Να, το εθνικό συμφέρον. Να, η πορεία της ανάπτυξης.

Ανάπτυξη σημαίνει δημιουργία πλούτου, Τι πλούτο θα δημιουργήσεις αν 

επιδοτείς μονάδες που στρογγυλοκάθονται πάνω σε ανεκμετάλλευτους πόρους μυθικών 

διαστάσεων. Σαν παράδειγμα - και είναι απλώς παράδειγμα όχι υπαινιγμός ότι είναι 

ιδιαίτερα αξιοκατάκριτοι - ο ΗΣΑΠ και ο ΟΣΕ έχουν, στους σταθμούς τους του Πειραιά, 

ένα κτήμα ανυπολόγιστης αξίας. Ανυπολόγιστης αξίας τόσο κατά τη μεταφορική έννοια, 

δηλαδή τεράστιας αξίας αλλά υποπτεύομαι και κατά την κυριολεξία διότι δεν θα έχουν 

υπολογίσει την αξία. Πάνω από τις ράγιες έχουν μια στέγη για να προστατεύουν τους 

επιβάτες από τη βροχή και τον ήλιο, ενώ έπρεπε να έχουν ή να σχεδιάζουν [μαζί με 

μεγάλους εργολάβους που μπορούν να αναλάβουν επιχειρησιακούς κινδύνους] 

πολυώροφο εμπορικό, διοικητικό και επιχειρησιακό κέντρο σε μια περιζήτητη περιοχή. 

Ας κάνουν μια βόλτα στον κόσμο να δουν, τι γίνεται αλλού. Ο ΟΣΕ είναι κτηματίας- 

γίγαντας: σταθμός Λαρίσης στην Αθήνα, σιδηροδρομικοί σταθμοί και περίγυροι στη 

Θεσσαλονίκη, Βόλο και, και, και.

Αν υπάρχουν νομικά κωλύματα, πολεοδομικοί περιορισμοί και αντιτιθέμενα 

συμφέροντα, αυτό δεν είναι λόγος για απραξία. Είναι πρόκληση για νά ξεπεραστεί όταν 

διέπεται από το πνεύμα της επιχειρησιακής αναζήτησης, από την παρόρμηση για 

ανεξαρτησία από την κρατική επιδότηση, από την υπερηφάνεια για την καλή 

εκμετάλλευση πόρων, που διαθέτεις, από την εσωτερική σου πίεση να δημιουργήσεις 

πλούτο για το κοινωνικό σύνολο, από την ανάγκη να αποκαταστήσεις το καλό όνομα της 

δημόσιας επιχείρησης.

Ένας άλλος μεγαλοκτηματίας είναι ο στρατός αλλά αυτό ίσως είναι λεπτό θέμα.

Αυτά που λέω για τους δρόμους τα έχω ακούσει επανειλημμένα αλλά θα τα 

επιβεβαιώσω όταν επανέλθω στις 18 Ιουνίου και αν χρειάζονται αναίρεση θα έλθω 

αμέσως σε επαφή. Αλλιώς ισχύουν.

Για τον ΗΣΑΠ και τον ΟΣΕ το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν έχουν καν διανοηθεί 

να εκμεταλλευτούν την κτηματική τους περιουσία αλλά χρειάζεται επιβεβαίωση και εγώ 

δεν έχω πρόσβαση.
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