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Ικανοποίηση από το Κ.Καραμανλή - Α.Παπανδρέου
Είστε ικανοποιημένος/η ή δυσαρεσιημένος/η από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντα του...
Δείκτης: Ικανοποιημένοι -  Διαχρονικά στοιχεία

67,1

Ικανοποίηση από: 

■  κ. Κ αραμανλή
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Δείκτης κατεύθυνσης των πραγμάτων στη χώρα
Γενικά θα λέγατε ότι τα πράγματα στη χώρα μας πηγαίνουν

Προς τη σωστή 
κατεύθυνση

Ούτε προς τη : Προς τη λάθος
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Σε ποια φάση βρίσκεται 
η χώρα μας;

Στο επόμενο έτος η οικονομία 
της χώρας...
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μείνει ίδια 
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θα πάει 
καλύτερα

θα πάει
Χειρότερα

ΣΥΡΙΖΑ, που πέφτετ σταθερά σε 
μονοψήφια ποσοστά (7% έναντι 
6,8% του ΚΚΕ).

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ενδιαφέρον πάντως παρουσιά

ζει και η στασιμότητα αυτών των 
κομμάτων και στην πρόθεση ψήφου 
για τις ευρωεκλογές, όπου οι αυ
ξήσεις ποσοστών είνα ι οριακές

(7,8% ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι 7,1% του 
ΚΚΕ). Ειδικά στην αξιολόγηση των 
πολιτικών κομμάτων για τη στάση 
που τήρησαν στις κινητοποιήσεις 
του περασμένου Δεκεμβρίου, τη 
χειρότερη βαθμολογία συγκεντρώ
νει η Νέα Δημοκρατία, με το 70,4% 
των αρνητικών γνωμών, ενώ από 
κοντά ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το 
66,3% των αρνητικών γνωμών.

Και πώς αξιολογείτε τη στάση των κομμάτων..

στις κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου και όσα ακολούθησαν;

Αρνητικά ούτε αρνητικά θετικά|  ΔΓ/ΔΑ
Ούτε θετικά, 
ούτε αρνητικά 
(αυθ.)
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Ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα 
είναι το πολιτικό σκηνικό
ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ
όλες αυτές οι έρευνες κοινής γνώ
μης που εδώ και τέσσερα χρόνια 
περιγράφουν πόσο απαισιόδοξοι 
είμαστε και πως κάθε φορά μπορού
με να ξεπερνούμε το προηγούμενο 
ρεκόρ απαισιοδοξίας μας (77% των 
ερωτηθέντων έχουν την εκτίμηση 
πως η χώρα κινείται σε λάθος κα
τεύθυνση). Εν μέρει η τάση αυτή 
είναι ερμηνεύσιμη από τη συγκυρία.
Η διεθνής οικονομική κρίση δημι
ουργεί ανασφάλεια, αβεβαιότητες 
και έχει επιπτώσεις στην πραγματι
κή οικονομία σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη του πλανήτη, αυτό κανείς δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει.

ΩΣΤΟΣΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥ
ΡΙΑ είναι δυσμενής, δυσμενέστερη για να ακρι- 
βολογούμε, και στις ΗΠΑ από όπου εξάλλου και 
ξεκίνησε. Αλλά εκεί, πάνω από έξι στους δέκα 
πολίτες δηλώνουν «γεμάτοι ενέργεια» για την 
επόμενη τετραετία. Σε π  συνίσταται η διαφορά; 
Μα στο ότι το πολιτικό σύστημα φαίνεται να λει
τουργεί καλύτερα να βρίσκει λύσεις και διεξόδους, 
να ανασυντάσσει την κοινωνική και πολιτική ε
μπιστοσύνη. Καθιστά έτσι τους πολίτες διαθέσιμους 
και μαχητικούς, έτοιμους να προσπαθήσουν ξανά 
για να αντιπαρέλθουν την κρίση.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΤΑ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ το πολιτικό σύστη
μα συνεχίζει να υπολείπεται των κοινωνικών 
προσδοκιών και να πλήττεται όλο και περισσότε
ρο από τις ανεπάρκειες, την έλλειψη πεισηκών 
πολιτικών κατευθύνσεων, τα σκάνδαλα, υπαρκτά 
ή ανύπαρκτα, την εφήμερη επένδυση στον τακτι- 
κισμό και τον λαϊκισμό. Συνέπεια αυτής της κα
τάστασης είναι να μην έχει διαμορφωθεί ακόμη 
και παρά τη μακροχρόνια απαισιοδοξία, ισχυρή 
εναλλακτική λύση διακυβέρνησης.

Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
παρά το άνετο προβάδισμά του από τη ΝΔ, δεν 
καταφέρνει ακόμη να σχηματίσει ένα ισχυρό ρεύ
μα υποστήριξης που θα του δώσει την κοινοβου
λευτική πλειοψηφία.

ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ Η ΝΔ παρά τον ανασχη
ματισμό που κρίνεται επιτυχής από ένα σημαντι
κό ποσοστό για τα σημερινά δεδομένα (38,4%), 
απέχει πολύ από το να πείθει τους πολίτες για τις 
πολιτικές της σε κρίσιμα θέματα, όπως η υπέρβα
ση της κρίσης και η αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Τέλος, φαίνεται ότι τα σύγχρονα 
«Δεκεμβριανά» δίχασαν ακόμη πε
ρισσότερο την ήδη τραυματισμένη 
κοινωνική συνοχή. Στην κορυφή 
των θετικών αξιολογήσεων για τη 
στάση που κράτησαν έναντι των γε
γονότων βρίσκονται το ΚΚΕ (35,8%), 
το ΠΑΣΟΚ (34,6%) και ο ΛΑΟΣ με 
33,7% θεπκές αξιολογήσεις, ενώ στο 
τέλος βρίσκονται ο ΣΥΡΙΖΑ με 
23,5% θετικές αξιολογήσεις και η 
ΝΔ με 22,6% θεπκές και 70,4% αρ
νητικές αξιολογήσεις. Οι κ.κ. Τσί- 
πρας και Αλαβάνος που ανέλαβαν 
να υπερασπίσουν πολιτικά την εξέ
γερση των νέων και κατηγορήθηκαν 
ιδιαίτερα για την όλη στάση τους, 
«πληρώνουν» τόσο σε κομματικό 

όσο και σε προσωπικό επίπεδο την 
επιλογή τους με πτώση στην πρόθεση ψήφου και 
πτώση της δημοτικότητάς τους. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ 
συνεχίζει να παραμένει τρίτο κόμμα έστω και μι
κρή διαφορά πλέον από το ΚΚΕ.

ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ οι δημοσκοπή
σεις καταγράφουν μία υποθετική πρόθεση ψήφου 
σε περίπτωση βουλευηκών εκλογών, θα ήταν πιο 
ρεαλισηκό να σταθούμε στην πρόθεση ψήφου για 
π ς  επερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου, οι ο
ποίες είναι σαφώς καθορισμένες χρονικά και όχι 

υποτιθέμενες.Το ΠΑΣΟΚ διαθέ
τει προβάδισμα 3 ποσοστιαίων 
μονάδων ένανη της Νέας Δημο
κρατίας και παράσταση νίκης 
48% ένανη 29% για τη Νέα Δη
μοκρατία. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
με 7,8%, το ΚΚΕ με 7,1%, ο ΛΑΟΣ 
με 4,8% και οι Οικολόγοι με 2,5%. 
Θεωρηηκώς, μια διαφορά 3 μο

νάδων σήμερα, καθιστά ανοικτή την αναμέτρηση 
για την πρώτη θέση και την τελική διαφορά. Αυ
τός είναι και ο λόγος που, κατά τη γνώμη μας, η 
κυβέρνηση δεν θα επιδιώξει πρόωρη προσφυγή 
σης βουλευηκές κάλπες με δυαί της πρωτοβουλία. 
Γιατί θα μπορεί ένα αποτέλεσμα μικρής διαφοράς 
και χαμηλών ποσοστών όχι μόνο για την ίδια αλ
λά και για το ΠΑΣΟΚ, να το διαχειριστεί πολιτικά 
και επικοινωνιακά, ειδικά αν η αποχή κινηθεί 
στα επίπεδα των περασμένων ευρωεκλογών 
(27%). Όλοι έχουν κάθε λόγο για να χαίρονται, 
αλλά και για να ανησυχούν. Το πολιηκό σκηνικό 
είναι ετοιμόρροπο αλλά ταυτόχρονα και ανοικτό 
σε κάθε εξέλιξη.

Η ταυτότητα της έρευνας
Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα της M e tr o n  

A n a ly s is  για τις βουλευτικές εκλογές 
και τις ευρωεκλογές. Το δείγμα ήταν 1.417 άτομα, 

ο χρόνος διεξαγωγής 16 - 21/1/2009 και το 
στατιστικό σφάλμα ±2,6%.

ΓΡΑΦΕΙ is
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΦΑΝΑΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ &

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΗΣ METRON ANALYSIS

Τα σύγχρονα «Δεκεμβριανά» δίχασαν ακόμη 
περισσότερο την ήδη τραυματισμένη κοινωνική συνοχή. 
Στην κορυφή των θετικών αξιολογήσεων για τη στάση 
που κράτησαν έναντι των γεγονότων βρίσκεται το ΚΚΕ 
ενώ στο τέλος βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ
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ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Στις δράσε ις  που θα πρέπει να αναλάβε ι η ελλην ική  
κυβέρνηση και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν 
προκειμένου η Ελλάδα να περάσει με τις λ ιγότερες δυ
νατές απώ λειες τον ύφαλο της δ ιεθνούς ο ικονομ ικής 
κρίσης, μία κατάσταση η οποία επ ιτείνετα ι από τη δ ια 
χρονική δημοσιονομική εκτροπή, επ ικεντρώνοντα ι με

άρθρα τους στην «Η του Σαββάτου» τρεις πρώην υπουρ
γο ί Ο ικονομίας.
Στέφανος Μ άνος, Γιάννος Παπαντωνίου και Ν ίκος Χρι- 
στοδουλάκης, προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα αλλά και 
πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβει άμεσα η κυ
βέρνηση, ώστε να αποφύγουμε, ως οικονομία, τα χειρό
τερα, που όπως και οι τρεις σημειώνουν δεν είνα ι και 
πολύ μακριά, αν τώρα δεν αναληφθούν συγκεκριμένες

και στοχευμένες πρωτοβουλίες.
Μ είωση των δαπανών και στήριξη της πραγματικής ο ι
κονομίας ε ίνα ι κάτι που όλοι συμφωνούν, ενώ υπάρχουν 
και ριζοσπαστικές προτάσεις, όπως πάγωμα μισθών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο, γεν ικευμένη  πώληση των 
εταιρειών του Δημοσίου και έκδοση μακροχρόνιων ομο
λογιών Ο Στέφανος Μ άνος είναι πιο ριζοσπαστικός από 
όλους αφού μεταξύ των μέτρων που προτείνει είναι το

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέσεις - φράγμα σιην κρίση από τρεις
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

Τέσσερα προαπαιιούμενα 
για επιστροφή στην ανάπτυξη

Πάγωμα προσλήφε 
σε όλο τον δημόσιο

| ί [ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ με μια από τις χειρό
τερες κρίσεις της μεταπολεμικής της ιστορίας. Στην 
οικονομία, πέρα από τη διεθνή κρίση, η χώρα μας 
υποφέρει από τις συνέπειες της αποτυχίας της σημε
ρινής κυβέρνησης. Ό πω ς προκύπτει από τις τελευ
ταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
Ελλάδα παρουσιάζει το χειρότερο συνδυασμό επιδό
σεων σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση και 
την ανταγωνιστικότητα. Έ χει πολύ υψηλό δημόσιο 
χρέος, πολύ υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, και 
πολύ υψηλό έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών. Άλλες 
χώ ρες μπορεί να υστερούν περισσότερο σε έναν ή 
δύο από αυτούς τους δείκτες, αλλά όχι και στους τρεις 
ταυτόχρονα.

Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ επιδεινώ νεται 
από την απώλεια αξιοπιστίας λόγω της δήθεν απο- 
γραφής και της συστηματικής αθέτησης των δεσμεύ
σεων που είχε αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΞΟ ότι η χώ 
ρα μας μετατράπηκε σε «μαύρο πρόβατο» της ευρω
ζώνης. Η εκτίναξη του κόστους δανεισμού του ελλη
νικού δημοσίου -με άνοιγμα ρεκόρ σε σχέση με τη 
Γερμανία- και η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικα
νότητας έχουν καταστήσει προβληματική την ίδια τη 
συμμετοχή στην ευρωζώνη. Οι «νουθεσίες» του Προ-

Η αποτελεσματική υλοποίηση διαρθρωτικών 
αλλαγών θα ισχυροποιήσει την οικονομία 
και θα αποκαταστήσει σταδιακά 
την αξιοπιστία της χώρας

έδρου της Ευρωπαϊκής Κ εντρικής Τράπεζας Ζαν 
Κλοντ Τρισέ επιβεβαιώνουν τη δραματική επιδείνω
ση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας. Από την άλλη 
πλευρά, η βαθειά ύφεση στην οποία οδηγεί ο μηδενι
σμός του ρυθμού ανάπτυξης επιβάλλει δημοσιονομι
κά μέτρα, όπως λαμβάνονται από όλες τις χώρες. 
Πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθούν 
οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες, και ιδιαίτερα οι χα 
μηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιοΰχοι και οι άνεργοι.

Η ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και το έλν 
λειμμα αξιοπιστίας περιορίζουν δραστικά τη δυνατό
τητα άσκησης αυτής της πολιτικής. Προσφυγή στις 
διεθνείς χρηματαγορές για πρόσθετο δανεισμό θα 
οδηγήσει σε παραπέρα επιδείνωση των όρων και, 
ενδεχομένως, σε αδυναμία εξασφάλισης κεφαλαίων. 
Κατάληξη θα είναι η υπαγωγή σε καθεστώς αυστηρής 
επιτήρησης από διεθνείς οργανισμούς, με αντάλλαγ
μα την παροχή πιστοληπτικών εγγυήσεων. Οι κοι
νω νικές συνέπειες θα είναι οδυνηρές, ενώ θα τραυ
ματιστεί καίρια το διεθνές κύρος της χώρας.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ την οικον^πία και

την κοινωνική συνοχή θα πρέπει, παράλληλα με τις 
παροχές και τις επενδύσεις, να εφαρμόσει πρόγραμ
μα διαρθρωτικών αλλαγών. Στόχος, η ανάκτηση α
ξιοπιστίας με αποκατάσταση, μεσοπρόθεσμα, της 
δημοσιονομικής σταθερότητας, ενίσχυση της αντα
γωνιστικότητας και επιτάχυνση της ανάπτυξης.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ στο δημόσιο. Ο 
εξορθολογισμός των δαπανών προϋποθέτει αποτε
λεσματικά συστήματα ελέγχων, πολυετείς προϋπο
λογισμούς, ανάλυση κόστους - οφέλους συγκεκριμέ
νω ν πολιτικών, αυστηρό έλεγχο των προσλήψεων 
και εξάλειψη εστιών διαφθοράς που εξυπηρετούν 
ιδιωτικά συμφέροντα.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ώστε να  εδραιωθούν 
συνθήκες ανταγωνισμού, να καταπολεμηθεί η ακρί
βεια και να ενισχυθεί η υγιής επιχειρηματικότητα. 
Πρέπει να εξαλειφθούν οι μονοπωλιακές καταστάσεις 
καθώς και οι μεσάζοντες που επιβάλλουν «καπέλα» 
χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στο σύστημα διανομής, 
και να καταργηθούν τα κλειστά επαγγέλματα.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ και της 
διαφθοράς που ταλαιπωρούν τον πολίτη και κατα
πνίγουν την επιχειρηματικότητα. Η απλούστευση 
των διαδικασιών μέσα από την αναθεώρηση του συ
στήματος αδειοδοτήσεων, η εδραίωση αξιοκρατίας, 
η εξασφάλιση διαφάνειας και λογοδοσίας καθώς και 
η ενίσχυση της θέσης και του κύρους των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και των Ανεξαρτήτων Αρχών αποτελούν 
συνιστώσες αυτής της προσπάθειας.

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ διαρθρωτικών 
αλλαγώ ν θα ισχυροποιήσει την οικονομία και θα 
αποκαταστήσει σταδιακά την αξιοπιστία της χώρας 
δημιουργώντας περιθώρια για την άσκηση κοινωνι
κής και αναπτυξιακής πολιτικής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ισχυρής κυβέρνη
σης με σαφή λαϊκή εντολή, και η διαμόρφωση ευρεί- 
ας κοινωνικής συναίνεσης.

0  κ. Γιάννος Παπαντωνίου είναι πρώην υπουργός και πρόεδρος του 

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (www.kepp.gr)

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΘΕΜΑ για την οικονομία είναι η ανά
πτυξη, με λίγα λόγια πώς θα μπει μπρος η μηχανή. 
Για να μπει μπρος η μηχανή υπάρχουν δύο παράμε
τροι οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 
Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και πώς θα 
μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ελκυστική για τα ξένα 
κεφάλαια. Το ζητούμενο είναι να μπουν χρήματα 
στην οικονομία, είτε δανεικά είτε ως επενδύσεις. 
Στις διεθνείς στατιστικές για τις επενδύσεις, η Ελλά
δα στις άμεσες επενδύσεις μεταξύ των 141 χωρών 
κατέχει την 126η θέση. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός 
ότι η Βουλγαρία κατέχει τη 2η και υποψιάζομαι ότι 
αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας του ότι οι Ελληνες 
επενδύουν στη Βουλγαρία αντί να επενδύουν στην 
Ελλάδα.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να έρθουν κεφάλαια 
στη χώρα μας προκειμένου να ξεκινήσει πάλι η α
νάπτυξη, δεδομένου ότι οι τράπεζες, δυσκολεύονται 
να την χρηματοδοτήσουν αφού έχουν ανοίγματα και 
είναι επιφυλακτικές να δώσουν δάνεια.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ λοιπόν μπορεί να γίνει η είσοδος 
κεφαλαίων στην Ελλάδα; Έ νας τρόπος αποτελεσμα
τικός είναι να ξεκινήσουν άμεσα μεγάλης κλίμακας 
ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων, όπως για 
παράδειγμα η πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ.

Αποτελεσματικός τρόπος εισροής κεφαλαίων 
είναι να ξεκινήσουν άμεσα μεγάλης 
κλίμακας ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΚΟ όπως π.χ. 
η πλήρης ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ τα δημόσια οικονομικά θα πρέπει 
κατ' αρχήν και πάνω από όλα να ξεκαθαρίσει η κυ
βέρνηση ότι έχει τη βούληση να περιορίσει τη σπατά
λη και την κλεψιά, να βάλει μαχαίρι στις δαπάνες. 
Μία πρώτη απόφαση είναι να «παγώσουν» οι προσλή
ψεις για όλον το δημόσιο τομέα το 2009. Και αυτό να 
γίνει πράξη, χωρίς εξαιρέσεις και «παράθυρα».

ΕΠΙΣΗΣ 0Α ΠΡΟΤΕΙΝΑ μην υπάρξει καμία αύξηση 
στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων για όλο το 
2009, πέραν εκείνων που προέρχονται από τις αυτό
ματες αναπροσαρμογές, όπως οι ωριμάνσεις. Δεν 
λέω όμως το ίδιο και για τον ιδιωτικό τομέα, εκεί θα 
πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις ώστε να τονωθεί η 
κατανάλωση και το διαθέσιμο εισόδημα. Από τα χρή
ματα που θα εξοικονομηθούν από το Δημόσιο, ένα 
μέρος θα πρέπει να πάει για τη στήριξη των ομάδων 
εκείνων που πραγματικά έχουν ανάγκη και αυτών 
που υποφέρουν ή θα υποφέρουν από την κρίση. Μία 
ομάδα από αυτές είναι οι άνεργοι για τους οποίους 
απαιτείται στήριξή τους από την Πολιτεία, όπως ε
πίσης και οι επιχειρήσεις εκείνες που θα κλείσουν

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
24-25.1.09 ΗΜ ΕΡΗΣΙΑ Το θέμα 2 7

άμεσο «πάγωμα» των μισθών και των προσλήψεων 
στο Δημόσιο, θεωρώντας πως οι δημόσιοι υπάλληλοι 
βρίσκονται σε λιγότερο μειονεκτική θέση, λόγω στα
θερού εισοδήατος ενώ, αντίθετα, θεω ρεί πως οι αυ
ξήσεις στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να συνεχίσουν 
να γίνονται. Επίσης θεω ρεί αναγκαίο να υπάρξει ένα 
ευρύτατο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων μεγάλων 
επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα και ω ς παράδειγμα

φέρνει την πλήρη πώληση του ποσοστού που έχει το 
Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΠΑΠ. 0  πρώην υπουργός 
επ ί κυβερνήσεων Μητσοτάκη σημειώνει ότι πρέπει, 
επιτέλους, να υπάρξει έλεγχος των δαπανών, οι οποί
ες στο σύνολό τους θα πρέπει να περνούν από κόσκι
νο. Εμφαση σε δύο τομείς που πλήττονται ιδ ια ίτερα 
από τη χρηματοπιστωτική κρίση, δ ίνει ο πρώην υπουρ
γός Ο ικονομίας κ. Ν ίκος Χριστοδουλάκης. Οπως χα

ρακτηριστικά σημειώνει «τουρισμός και αγροτική ο ι
κονομία θα είνα ι τα μεγάλα μέτωπα δοκιμασίας».
Για τον τουριστικό τομέα ο κ. Χριστοδουλάκης προ
τείνει να υπάρξει «μία ειδ ική στρατηγική διαπραγμά
τευσης με τουριστικούς παράγοντες που θα στοχεύει 
στην κατά το δυνατό συγκράτηση των πελατών, έτσι 
ώστε να μη μεταστραφούν μόνιμα σε φθηνότερες 
αγορές».

✓ ✓πρώην τσάρους της οικονομίας

ων και μισθών 
τομέα

εξαιτίας της κρίσης και θα δημιουργήσουν νέους 
ανέργους. Στην Ελλάδα, το δίκαιο ουσιαστικά κυνη
γάει τις επιχειρήσεις που κλείνουν εξαιτίας της α
δυναμίας τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 
τους. Κατά κάποιο τρόπο τις αναγκάζει να μένουν 
«ζωντανές», με διάφορα τερτίπια αντί να ακολουθή
σουν την ορθή οδό.

ΑΝ ΣΥΜΒ0ΥΝ τα δύο πιο πάνω, πάγωμα μισθών 
και προσλήψεων, θα βελτιωθεί η εικόνα της χώρας 
μας σπς αγορές και θα μειωθεί το κόστος του δανεισμού. 
Από εκεί και πέρα να πρέπει να εγκατασταθούν μηχα
νισμοί μέτρησης των δαπανών ανά υπουργεία και φο
ρέα. Σήμερα σχεδόν κανείς δεν ξέρει π  πληρώνει και 
για ποιον λόγο. Για παράδειγμα, νοσοκομεία και α
σφαλιστικά ταμεία δεν έχουν ισολογισμούς, ενώ θεω
ρώ ότι κανένας υπουργός δεν γνωρίζει π  ξόδεψε το 
υπουργείο του για μισθούς τον Δεκέμβριο. Εν κατα- 
κλείδι κάθε δαπάνη στο Δημόσιο θα πρέπει να περνά
ει από δέκα κόσκινα. Σήμερα ο τρόπος που γίνεται 
ένας προϋπολογισμός είναι επιεικώς αστείος. Παίρ
νουμε τα περυσινά κόστη και βάζουμε κάτι επιπλέον.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ θεωρώ ότι είναι δευ- 
τερευούσης σημασίας τα έσοδα, μέσα από τους φό
ρους. Όντως υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή, όμως 
οι συνθήκες επιβάλλουν όχι την αύξηση των φόρων, 
αλλά πιθανόν τον περιορισμό αυτών, ώστε να υπάρ
ξουν διαθέσιμα για ανάπτυξη.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ σε μισθούς και προ
σλήψεις θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 5 δισ. 
ευρώ, επίσης μέσα από τις γρήγορες αποκρατικο
ποιήσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν διαθέσιμα άλ
λα 5 δισ. ευρώ. Στην παρούσα φάση 10 δισ. ευρώ 
επιπλέον είναι κάτι περισσότερο από χρήσιμα, ώστε 
να βελτιωθεί η εικόνα της Ελλάδας στις αγορές και 
να υποχωρήσει το spread το οποίο αν δεν ελέγξουμε 
θα μας «τινάξει στον αέρα». Τα μέτρα αυτά μπορούν 
να αποδώσουν άμεσα, ειδικά στους μισθούς και τις 
προσλήψεις και το κυριότερο είναι ότι θα δοθεί το 
μήνυμα στις αγορές. Παράλληλα οι γρήγορες απο
κρατικοποιήσεις μπορούν να έχουν αποτέλεσμα 
μέσα σε τρεις μήνες.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Ανάσχεση της κρίσης με σχέδιο 
για Τουρισμό και Γεωργία

ΑΝ ΚΑΙ ΟΛΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ εστιάζεται γύρω 
από την αποτυχημένη δημοσιονομική πολιτική της κυ
βέρνησης, είναι επιτέλους καιρός να αρχίσει η διαμόρ
φωση πολιτικών αντιμετώπισης της επερχόμενης ύφε
σης σε συγκεκριμένους κλάδους και τομείς. Η κυβέρ
νηση φαίνεται να έχει κυριευθεί από το σύνδρομο των 
αρνητικών δημοσκοπήσεων και απλώς ψάχνει μια κα
τάλληλη συγκυρία που θα μειωθεί κάπως η ψαλίδα και 
θα βρει έτσι την ευκαιρία να σύρει τη χώρα σε εκλογές 
ελπίζοντας στην ελάχιστη δυνατή ήττα. Ο κόσμος όμως 
της πραγματικής οικονομίας - εργαζόμενοι, επιχειρήσεις 
και αγρότες- είναι καιρός να αρχίσουν να επεξεργάζο
νται δικές τους στρατηγικές καταπολέμησης της ύφεσης 
τόσο για να τις εφαρμόσουν οι ίδιοι, αλλά και να μπο
ρέσουν έτσι να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση στην 
κυβέρνηση να υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές με 
δεσμεύσεις και αποτέλεσμα.

Η ΚΡΙΣΗ δεν έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα σημα
ντικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία και, σε κά
θε περίπτωση, η χώρα πρέπει να ετοιμαστεί για μεγα
λύτερη δοκιμασία τους επόμενους μήνες εξαιτίας δια
φόρων δυσμενών παραγόντων που δεν έχουν ακόμα 
εκτυλιχθεί σε όλη τους την έκταση: Τουρισμός και α- 
γροηκή παραγωγή θα είναι τα μεγάλα μέτωπα δοκι
μασίας. Η μείωση του τουρισμού θα επέλθει λόγω της 
μειωμένης αγοραστικής δύναμης στη Βρετανία από τη

Χρειάζεται να ανατραπεί η εντύπωση ότι η 
Ελλάδα είναι προ των πυλών δημοσιονομικής 
κατάρρευσης και γι' αυτό έχει εγκαταλείψει 
τον δανεισμό των μακροχρόνιων ομολόγων

συνεχιζόμενη υποτίμηση της στερλίνας, την ύφεση στη 
Γερμανία και την αβεβαιότητα που επικρατεί ακόμα 
και στις σκανδιναβικές χώρες για να αναφερθούμε στις 
τρεις κυριότερες περιοχές προέλευσης του τουρισηκού 
ρεύματος. Μείωση θα υπάρξει και στις αφίξεις Αμερι
κανών, κυρίως όμως λόγω της πολεμυαίς ατμόσφαιρας 
στη Μέση Ανατολή, θα συντελέσει πάντως και αυτή 
στην επιδείνωση των εισπράξεων. Έτσι όχι μόνο θα 
απειληθεί η απασχόληση δεκάδων χιλιάδων εργαζο
μένων, αλλά θα χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο το 
έλλειμμα στο Ισοζύγιο Πληρωμών σε μια περίοδο που 
παραδοσιακά βελτιωνόταν. Το Ισοζύγιο Εξωτερικών 
Συναλλαγών είναι το μαλακό υπογάστριο της σημερι
νής κρίσης ρευστότητας για πολλές ευρωπαϊκές οικο
νομίες και αυτό που πυροδοτεί κυρίως την εκτόξευση 
του κόστους δανεισμού. Η χειροτέρευσή του από την 
ύφεση του τουρισμού θα αυξήσει ακόμα περισσότερο 
την πίεση στην ανεύρεση δανειακών κεφαλαίων στο 
σύνολο της οικονομίας. Για να αντιμετωπιστεί η κρίση 
χρειάζεται μια ειδική στρατηγική διαπραγμάτευσης με 
τους τουριστικούς παράγοντες που θα στοχεύει στην 
κατά το δυνατόν συγκράτηση των μεριδίων αγοράς και 
επιθετικών προσφορών προσέλκυσης των πελατών,

έτσι ώστε να μη μεταστραφούν μόνιμα σε άλλες φτη
νότερες αγορές. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποφύ
γουμε τη συρρίκνωση της απασχόλησης και τη διατή
ρηση του ελληνικού πρεστίζ στη διεθνή αγορά.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ θα είναι η μείω
ση του αγροττκού εισοδήματος λόγω πτώσης των τιμών 
στα προϊόντα, αλλά και του γεγονότος ότι με τον μέχρι 
τώρα εγκλωβισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ
ξης στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου οι ιθύνοντες αδια
φόρησαν για τις διεθνείς εξελίξεις και έτσι η μείωση 
της τιμής πετρελαίου δεν «πέρασε» σχεδόν καθόλου 
στις πρώτες ύλες και τα λιπάσματα, με αποτέλεσμα οι 
τιμές τους να παραμένουν δυσβάστακτα υψηλές. Δ ε
δομένης της αρνητικής στάσης των ευρωπαϊκών αρχών 
σε εθνικές επιδοτήσεις, ενίσχυση των αγροτικών εισο
δημάτων μπορεί να γίνει με τη διασφάλιση φτηνότερων 
πρώτων υλών μέσω οργανωμένων προμηθειών από 
τις διεθνείς αγορές, πιο διευρυμένες πολιτικές αποζη
μιώσεων και υποβοήθηση στην επίτευξη καλύτερων 
τιμών στην εγχώρια διάθεση των προϊόντων. Έ νας 
άλλος τρόπος άμεσης κοινωνικής απόδοσης θα ήταν 
η απευθείας στήριξη των μυφών και φτωχών αγροτικών 
νοικοκυριών ως μέτρο ενίσχυσης της αγοραστικής 
δύναμης στην περιφέρεια.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ χρειά
ζεται μία πιο οργανωμένη και αποτελεσματική παρου
σία στις διεθνείς αγορές ομολόγων για να διασφαλι
στούν οι απαιτούμενοι πόροι. Το επόμενο διάστημα 
χρειάζεται να ανατραπεί η εντύπωση ότι η Ελλάδα 
είναι προ των πυλών δημοσιονομικής κατάρρευσης 
και γ ι’ αυτό έχει εγκαταλείψει τον δανεισμό των μα
κροχρόνιων ομολόγων και προσφεύγει αποκλειστικά 
σε βραχυχρόνιο δανεισμό. Διαφορετικά θα ενισχυθούν 
οι φόβοι των αγορών ότι η ελληνική οικονομία δεν 
μπορεί να εγγυηθεί μακροχρόνιες πληρωμές και αυτό 
θα κάνει την κατάσταση δανεισμού ακόμα πιο δύσκολη. 
Ορθώς η κυβέρνηση δημοπράτησε προχθές πενταετή 
ομόλογα παρά το αυξημένο κόστος με το οποίο τα υπο
δέχθηκαν οι αγορές, αλλά αυτό πρέπει να σηματοδο
τήσει ένα ριζικό επανασχεδιασμό του κραηκού δανει
σμού με πιο ευέλικτο μείγμα μακροχρόνιων και βρα
χυχρόνιων τίτλων.

0  κ. Νίκος Χριστοδουλάκης είναι πρώην υπουργός Οικονομίας0  κ. Στέφανος Μάνος είναι πρώην υπουργός Οικονομίας
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Τ Ο ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤτΕ ΚΑΙ Η... ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μείωση δαπανών ζήτησε η ΤχΕ, 
παροχές 1,4 δισ. από Μαξίμου

>· Καμία χαλάρωση στη 
δημοσιονομική πολιτική και 
δραστική περιστολή των 
δαπανών του προϋπολογι
σμού, ήταν το μήνυμα της 
ΤτΕ στην Διυπουργική Επι
τροπή για την οικονομία

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση 
έχει στείλει η Τράπεζα της Ελλάδος, 
σύμφωνα με το οποίο η κατάσταση της 
ελληνικής οικονομίας αφενός δεν ε
πιτρέπει την παραμικρή χαλάρωση της 
δημοσιονομικής πολιτικής και αφετέ
ρου επιβάλλει ουσιαστική περιστολή 
των δαπανών του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με στελέχη της ΤτΕ οι 
δύο αυτές θέσεις έχουν γνωστοποιηθεί 
και στη Διυπουργική Επιτροπή Οικο
νομικής Πολιτικής κατά την πρώτη 
συνεδρίασή της, στην οποία συμμετεί
χε και ο διοικητής της Γ. Προβόπου- 
λος.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εγκλω
βισμένη στο προεκλογικό σκηνικό που 
η ίδια έστησε αμέσως μετά τον ανασχη
ματισμό και θορυβημένη από τα ευρή
ματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων 
κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση.
>- Έτσι έσπευσε να εξαγγείλει πακέτο 
620 εκατ. ευρώ για τους αγρότες το ο
ποίο καταρτίστηκε στο... πόδι και α- 
πορρίφθηκε από τους συνδικαλιστές 
και κατέθεσε τροπολογία για επίδομα 
θέρμανσης κόστους 236 εκατ. ευρώ. 
>- Επιπλέον τάζει 60.000 νέες προσλή
ψεις στον δημόσιο τομέα, στον «μεγά
λο ασθενή» κατά τον πρωθυπουργό κ. 
Κ. Καραμανλή που θα επιβαρύνουν

>->- 0 διοικητής της Τράπεζης της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλος

τον προϋπολογισμό με 500 εκατ. ευ
ρώ.
>- Υπόσχεται δε και διπλό δώρο Πάσχα 
για τους επιδοτούμενους ανέργους, το 
κόστος του οποίου υπολογίζεται στα 50 
εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΒΑΡΗ
Γίνεται αντιληπτό ότι προκειμένου 

να καλλιεργήσει ένα φιλολαϊκό προφίλ 
ενόψει εκλογών ουσιαστικά αδιαφορεί 
για την τραγική δήμοσιονομική κατά
σταση της οικονομίας.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όπως α
ναφέρουν πληροφορίες από τις Βρυ
ξέλλες ανάλογη σύσταση για ουσιαστι
κή συγκράτηση των δημοσίων δαπανών 
έχει απευθύνει προς το οικονομικό ε
πιτελείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
με το σκεπτικό ότι επειδή στην παρού

σα φάση με την κρίση σε πλήρη εξέλιξη 
αύξηση της φορολογίας θα «στραγγά
λιζε» την ήδη παραπαίουσα πραγματι
κή οικονομία, ο ενδεδειγμένος δρόμος 
για να κρατηθεί το δημοσιονομικό έλ
λειμμα είναι η μείωση των δαπανών.

Πιο αναλυτικά στην Τράπεζα της 
Ελλάδος πιστεύουν πως η κυβέρνηση 
θα πρέπει άμεσα να περιορίσει κατα
ναλωτικά και λειτουργικά έξοδα του 
δημοσίου τομέα, όπου κάθε χρόνο πα
ρατηρούνται σημαντικές υπερβάσεις σε 
σχέση με τα ποσά που έχουν αρχικά 
προϋπολογισθεί.

Επίσης διαπιστώνουν ότι δεν υπάρ
χουν περιθώρια χαλάρωσης της δημο
σιονομικής πολιτικής, καθώς το «εκρη
κτικό κοκτέιλ» του υψηλού ελλείμματος 
και του υπέρογκου δημόσιου χρέους, 
εφόσον παραμείνει ως έχει, θα αποτε-

ί
εκατ. ευρώ 
θα κοστίσει

ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕΗ 

ΚΥΒΕΡΗΝΣΗ

εκατ. ευρώ θα 
είναι το κόστος

ΤΩΝ 60.000 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

4  ε
δισ. ευρώ είναι 

η απόκλιση
Μ ΕΤΑΞΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤ ΙΑ  

2006 -2008

λέσει ανασταλτικό παράγοντα για να 
βγει η οικονομία από την κρίση. Μάλι
στα στελέχη της ΤτΕ λένε ότι θα αποβεί 
«καταστροφική» μία ενδεχόμενη χα
λάρωση.

Σημειώνουν δε ότι η κυβέρνηση θα 
πρέπει να προβεί μόνο σε στοχευμένες 
δράσεις για την ενίσχυση των ασθενέ
στερων κοινωνικών ομάδων, χωρίς να 
παρασυρθεί σε παροχές αμφιβόλου α
πόδοσης και υψηλού δημοσιονομικού 
κόστους ενόψει των επερχόμενων ε
κλογικών αναμετρήσεων (ευρωεκλο
γές και ενδεχομένως βουλευτικές ε
κλογές).

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει 
να επισημανθεί είναι πως στην Τράπε
ζα της Ελλάδος βλέποντας τα στοιχεία 
για την πορεία βασικών οικονομικών 
δεικτών εντός του τελευταίου τριμήνου 
του 2008 προβληματίζονται για τον ρυθ
μό μεγέθυνσης της οικονομίας μέσα στο 
2009. Θεωρούν βέβαια πως η πρόβλεψη 
της Κομισιόν για ρυθμό μόλις 0,2% είναι 
υπερβολυτά απαισιόδοξη και εκημούν 
ότι μία επίδοση κοντά στο 1% του ΑΕΠ 
θα είναι άκρως ικανοποιητική.

Στην τριετία 2006 - 2008 η συνολική 
απόκλιση μεταξύ προβλέψεων και τε
λικών πραγματοποιήσεων στο σκέλος 
των δαπανών πλησίασε τα 4,5 δισ.

Πέρυσι, η απόκλιση ήταν της τάξης 
του 1,5 δισ. ευρώ με το σύνολο των δα
πανών (πλην χρεολυσίων) να διαμορ
φώνονται στα 60,45 δισ. ευρώ.

Για φέτος προβλέπεται όπ θα ανέλ- 
θουν στα 66 δισ. ευρώ και θα είναι αυ
ξημένες κατά 9,1% από το 2008.

Είναι ενδεικ τικό πως η κυβέρνηση 
παρόλο που υποσχέθηκε όπ θα «νοι
κοκυρέψει» το «σπάταλο κράτος» έ
κανε ακριβώς το αντίθετο. Η οικονομι
κή πολιπκή της οδήγησε σε ενίσχυσή 
τους κατά 20,5 δισ. ευρώ μεταξύ 2004 
και 2009. Πρόκειται για ποσοσηαία ε
νίσχυση της τάξης του 45%.

Αυτή είναι η φωτογραφία της χώρας μας
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ η χώρα μας ζει 
τη δική της ιδιαίτερη κρίση, και είναι 
ιδιαίτερη γιατί είναι μια κρίση που ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής 
της κυβέρνησης βρέθηκε στη συνέχεια 
και μέσα στη δίνη της διεθνούς κρίσης. 
Αυτή την περίοδο λοιπόν το μεγαλύ
τερο αγαθό και μάλιστα άυλο, είναι για 
την οικονομία η εμπιστοσύνη. Αυτή η 
διεθνής εμπιστοσύνη αποδομείται τα

χύτατα για τη χώρα μας.
ΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ η κατάσταση 

της οικονομίας μας που οδηγεί σ’ αυ
τή την αποδόμηση.

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ συναλ
λαγών, δηλαδή, το άθροισμα του ε
μπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου 
των υπηρεσιών έχει γίνει το δυσμενέ
στερο στη σύγχρονη οικονομική ιστο

ρία της Ελλάδας. Το 2007, «έκλεισε» 
αρνητικό, κατά 14% του ΑΕΠ. Το 2008 
θα «κλείσει» αρνητικό, κατά 16,4%, 
όπως υπολογίζεται. Παράλληλα το 
ποσοστό της εθνικής αποταμίευσης 
στο ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά, στο 
10% περίπου και είναι το μικρότερο 
από τα ποσοστά αποταμίευσης στον 
ΟΟΣΑ.

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ στις αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών 
είναι ατελής και αντανα
κλάται στα σχετικά υψη
λά  ποσοστά κέρδους. 
Υπάρχουν, παντού, καρ- 
τέλ, η αγορά μας είναι 

ρηχή και, δυστυχώς, μέχρι στιγμής, 
δεν έχουμε καταφέρει να ορθώσουμε 
ένα σύστημα εποπτείας, που να παρά
γει αποτελέσματα. Οι εξαγωγές αγα
θών και υπηρεσιών, ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, παραμένουν σε πολύ χαμηλό 
επίπεδο 22%.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, σαν ποσοστό 
του Α.Ε.Π. αν συνεχίσει έτσι, το 2030

Η ανταγωνιστικότητα της χώρας έχει 
κατρακυλήσει. Δεν παράγεται νέος 
πλούτος για τη χώρα, κάτι που είναι η 
βασική υποχρέωση των κυβερνήσεων.

θα ξεπεράσειτο 140%, όταν ο δεύτερος 
θα είναι με 89% και το 2050 θα φτάσει 
στο εξαιρετικό ποσοστό του 400%, όταν 
ο δεύτερος θα έχει 210%.

Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ της εμπιστοσύνης 
κοστίζει ακριβά και δεν κοστίζει μόνο 
σε άμεσο χρήμα. Δεν κοστίζει για πα
ράδειγμα 6,5 δις. εκατ. ευρώ τον χρό
νο, για  τα 50 δισ. που θα δανειστούμε 
συνολικά το 2009, με μια διαφορά ε
πιτοκίου 3%. Θα κοστίσει πολύ περισ
σότερο διότι, βλέποντας αυτή τη μο
ναδική κατάσταση, οι διεθνείς οικο
νομικοί κύκλοι το πρώτο που κάνουν 
είναι να αποσύρουν την εμπιστοσύνη

τους από η ς  ελληνικές αγορές.
ΑΠΟ ΤΟ 2004 μέχρι σήμερα συ

στηματικά η χώρα έχει οδηγηθεί σ’ 
έναν οικονομικό κατήφορο και όπου 
υπάρχει οικονομικός κατήφορος υ
πάρχει ταυτόχρονα μιά κρίση που α- 
κουμπά όλη την κοινωνία. Αυτό που 
βλέπουμε σήμερα στους δρόμους, είναι 
τα παιδιά τα οποία αγωνιούν για το 
μέλλον.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΟΜΩΣ, χρειάζεται 
θέσεις εργασίας. Για τις θέσεις εργα
σίας ένας τρόπος υπάρχει, να γίνονται 
με επενδύσεις. Οι επενδύσεις μειώθη
καν όμως.

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, καμία Δ.Ε.Κ.Ο. που 
να πηγαίνει καλύτερα σήμερα απ’ ό,π 
πήγαινε το 2004. Η ανταγωνιστικότη
τα της χώρας έχει κατρακυλήσει. Δεν 
παράγεται νέος πλούτος για τη χώρα, 
κάτι που είναι η βασική υποχρέωση 
των κυβερνήσεων. Αντιθέτως μειώ
νεται ο πλούτος της χώρας. Μειώνο
νται οι μονάδες παραγωγής. Μειώ
νεται η ενσωμάτωση τεχνολογίας στα

παραγόμενα προϊόντα. Έ χουμε το 
χειρότερο σκορ σε όλη την Ευρώπη, 
29% εμείς, 42% ο επόμενος που είναι 
η Πορτογαλία.

ΕΙΧΕ Μ ΙΑ  ΑΥΛΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ η
χώρα. Ενώ κάποτε ήταν το μαύρο 
πρόβατο επί κυβερνήσεων του κ. Μη- 
τσοτάκη, έγινε άσπρο πρόβατο επί 
κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου 
και Κώστα Σημίτη. Αυτή η περιουσία 
που άφησε στη χώρα το ΠΑΣΟΚ το 
2004 και ήταν το Διεθνές Κύρος της 
Χώρας, η Εμπιστοσύνη των Διεθνών 
Αγορών, η Αναγνώριση των Γειτόνων 
μας και οι ρυθμοί ανάπτυξης των 4-5 
μονάδων, εξανεμίσθηκε σε 4,5 μόνο 
χρόνια.

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ η κυβέρνηση, χωρίς 
σχέδιο εξόδου από την κρίση, χωρίς 
αναπτυξιακή πρόταση για τη χώρα, 
προχωρά μόνο με αποσπασμαηκές ε
πιλογές και μέτρα, προεκλογικής λο
γικής, εντείνοντας τα οικονομικά και 
κοινωνικά αδιέξοδα, χωρίς την ελάχι
στη προοπτική εξόδου από την κρίση.
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«Ελληνικόν ζήτημα»
Οίτην οικονομία της Ευρωζώνης

>->•0 υπουργός Οικονομίας Γ. Παπαθανασίου με τον Ευρωπαίο επίτροπο X. Αλ- 
μούνια κατά το πρόσφατο Εοοθίη

>· Μοναδική χώρα 
η Ελλάδα με υπέρβαση 
ελλείμματος για δύο 
συνεχή χρόνια πριν 
από την εκδήλωση 
της οικονομικής κρίσης
ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ

Δέσμια του... «ελληνικού προβλήμα
τος» στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βρίσκεται η κυβέρνηση, κα
θώς οι επιδόσεις της στα οικονομικά 
μεγέθη κρύβουν μια ιδιαιτερότητα: Οη 
δηλαδή η χώρα μας συνάντησε τη δι
εθνή οικονομική κρίση βυθισμένη ήδη 
στη δική της κρίση, αποτέλεσμα των 
αποτυχημένων επιλογών της κυβέρ
νησης και των μεγάλων διαρθρωτικών 
προβλημάτων, που οξύνθηκαν την 
τελευταία πενταετία.

Το μήνυμα εστάλη στην Αθήνα 
με σαφήνεια στις αρχές της εβδομά
δας, τόσο με την παρουσίαση των 
προβλέψεων της Κομισιόν για τις 
προοπτικές των οικονομικών των 
χωρών-μελών όσο και με τις διαβου- 
λεύσεις με τους κορυφαίους παράγο
ντες των Βρυξελλών: Το «ελληνικό 
πρόβλημα» κρίνεται πλέον ως θέμα 
που επηρεάζει τη σταθερότητα του 
ευρώ και κατά συνέπεια αφορά σε 
όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Συνε
πώς η τήρηση αυστηρών πλαισίων 
που είτε θα είναι είτε θα ισοδυναμούν 
με μέτρα επιτήρησης αποτελεί κατ’ 
ουσία μονόδρομο για την Ε.Ε. πολύ 
περισσότερο σε αυτήν την περίοδο 
πρωτοφανούς κρίσης. Στη θέση αυτή 
εμμένουν κυρίως οι Γερμανοί.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ
Παράγοντες των Βρυξελλών εκτι

μούν ότι τον ερχόμενο μήνα όταν 
διαμορφωθούν οι προτάσεις της Κο
μισιόν για τις οικονομίες των χωρών- 
μελών, οι τεχνοκράτες θα προτείνουν 
για τη χώρα μας επιτήρηση. Εκτός 
και αν τα αυξανόμενα ελλείμματα και 
άλλων χωρών θα οδηγήσουν σε ένα 
είδος πολιτικής απόφασης, όχι, πά
ντως, αναστολής του συμφώνου στα
θερότητας, αλλά «ισοδύναμης» εφαρ
μογής μέτρων. Η «κρίση μέσα στην 
κρίση» -κατά τον επιτυχημένο χαρα
κτηρισμό του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
Χρ. Βερελή- καταδεικνύεται με τον 
χωρίς προηγούμενο συνδυασμό τριών 
αρνητικών μεγεθών που χαρακτηρί

ζουν τη χώρα μας πολύ πριν ξεσπάσει 
η παγκόσμια καταιγίδα. Παρά το εγ
χείρημα της περίφημης «απογραφής» 
-που στην κυβέρνηση έχουν εξοστρα- 
κίσει από το λεξιλόγιό τους μαζί με 
τον πρώην υπουργό Οικονομίας Γ. 
Αλογοσκούφη- η αλήθεια είναι πικρή: 
Καμία ευρωπαϊκή χώρα-μέλος της 
ευρωζώνης -και όχι μόνο- δεν εμφα
νίζει ταυτόχρονα τόσο μεγάλο δημό
σιο χρέος, τόσο δυσθεώρητο δημοσι
ονομικό έλλειμμα και τέτοια εκτόξευ
ση του ελλείμματος στο ισοζύγιο 
πληρωμών όσο η Ελλάδα.

Οι εξελίξεις αυτές σήμαναν συ
ναγερμό στο Μαξίμου και έτσι άρχι
σαν να διακινούνται «πληροφορίες» 
ότι το πρόβλημα δεν το έχει μόνο η 
Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες, ακό
μα και η Γερμανία ή η Βρετανία, που 
τα ελλείμματά τους φέτος αυξήθηκαν 
με την κρίση ή η Ισπανία και η Ιρλαν
δία που πέρασαν το 2008 το όριο του 
3% του συμφώνου σταθερότητας. Δ ι
ογκώθηκε έντεχνα από την Αθήνα η 
εκστρατεία των Βρετανών κατά του 
ευρώ και η δυσφορία των ηγετών της 
ευρωζώνης γ ι’ αυτό, ενώ κυκλοφό

ρησαν και τα σενάρια για τριετή ανα
στολή του συμφώνου σταθερότητας, 
μέχρις ότου οι ελλειμματικές χώρες 
ορθοποδήσουν. Η εικόνα γινόταν 
μαγική: Οι δυσκολίες των άλλων χω 
ρών γινόταν το πέπλο για να καλυ
φθούν οι δικές μας «αμαρτίες»...

ΔΙΠΛΗ ΚΡΙΣΗ
Αυτό το επίπλαστο επικάλυμμα 

αισιοδοξίας ήρθε να ανατρέψει η έκ
θεση του κ. Αλμούνια και η δημοσιο
ποίηση των απολογιστικών στοιχείων, 
καθώς και οι προβλέψεις για το τρέχον 
έτος. Τα στοιχεία δείχνουν όη για τη 
διετία 2007-2008 καμία άλλη χώρα 
από αυτές που επικαλούμαστε ως άλ
λοθι για την οικονομική μας κατάστα
ση δεν εμφάνισε υπέρβαση του 3% στο 
δημοσιονομικό έλλειμμα, εκτός από 
την Ελλάδα. Άρα, η Ελλάδα από το 
2007 «έτρεχε» με 3,5% και πέρσι με 
3,4%, συμπληρώνοντας, μόνη αυτή, τη 
διετία-κριτήριο για την ένταξή της σε 
καθεστώς επιτήρησης (βλ. Πίνακα). Η 
υπέρβαση αυτή -«καθρέφτης» των με
γάλων διαρθρωτικών προβλημάτων 
της χώρας- αποδεικνύει όη η ελληνι-

Καμία χώρα-μέλος της ευρωζώνης δεν εμφανίζει ταυτό
χρονα τόσο μεγάλο δημόσιο χρέος, τόσο δυσθεώρητο 
δημοσιονομικό έλλειμμα και τέτοια εκτόξευση του 
ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών

ΕΛΛΕΙΜ ΜΑΤΑ

Σκληρή 
γραμμή από 
Κομισιόν

Η επ ίκληση  από το 
οικονομικό επ ιτελείο 
μιας τριετούς «περιό
δου χάριτος» στις αδύ
ν α μ ες  χ ώ ρ ες -μ έλη  
προς το παρόν είνα ι 
μετέωρη και πάντως 
παγιδευμένη στο τρί
γω νο  « Β ερ ο λ ίν ο  - 
Βρυξέλλες - Παρίσι». 
Οι μεγάλοι, παρά τις 
ζυμώσεις σε επίπεδο 
κορυφής, αντιλαμβά
νονται πως το «σκό
ντο» στις αδύναμες 
χώρες της ευρωζώνης 
θα πλήξει ευθέως την 
ισοτιμία του ευρώ με 
άλλα  νομίσματα. Οι 
Γερμανοί, μάλιστα, που 
καταθέτουν το δ ικό 
τ ο υ ς  π ρ ό γ ρ α μ μ α -  
οδηγό τρ ιετ ία ς  την 
ερχόμενη εβδομάδα, 
δηλώνουν κατηγορη
ματικά πως δεν γίνεται 
τα ελλ ε ίμ μ α τα  των 
μικρών να τα πληρώ
σουν οι ισχυρές χώρες 
σε μ ια  τέτο ια  φάση 
β α θ ιά ς  ύφεσης. «Η 
Κομισιόν έχει υποχρέ
ωση να το πράξει», 
δήλωνε στις αρχές της 
εβ δ ο μ ά δ α ς  υψ ηλό 
βαθμο στέλεχος των 
Βρυξελλών, προσθέ
τοντας και ένα ακόμη 
-απροσδόκητο- επιχεί
ρημα: «Οι ευρωεκλο
γ ές  έρχοντα ι κα ι η 
Κομ ισ ιόν  πρέπει να 
επιδείξει κάποιο δείγ
μα γραφ ής πως ό,τι 
ισχύει πρέπει να εφαρ
μόζεται»...

κή οικονομία είχε μπει σε δοκιμασία 
πολύ πριν από το ξέσπασμα της οικο
νομικής κρίσης παγκοσμίως...

Κατά την ίδια διετία, η χώρα μας 
εμφανίζει υψηλό δημόσιο χρέος της 
τάξης του 95% (το ψηλότερο μετά την 
Ιταλία) χωρίς τάσεις μείωσης τα προ
σεχή χρόνια. Και το 2007, το χρέος 
για τη χώρα μας στεκόταν στο... ύψος 
του, την ώρα που άλλες χώρες κινού
νταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (βλ. 
Πίνακα). Τι δείχνουν τα στοιχεία; 
Ότι χώρες όπως η Ιρλανδία ή η Ισπα
νία, που είχαν χαμηλό δημόσιο χρέος 
το 2007, ακολούθησαν μια συνειδητή 
πολιτική αύξησης του μεγέθους πέρ
σι σε μια προσπάθεια λήψης μέτρων 
κατά της κρίσης. Αν σε αυτά προστε
θεί ότι το τεράστιο έλλειμμα του ισο
ζυγίου πληρωμών είχε πιάσει οροφή 
πριν από το «τσουνάμι» της ύφεσης 
-της τάξης του 12% του ΑΕΠ- τότε 
μπορεί να συμπληρώσει το παζλ μιας 
άκρως προβληματικής οικονομίας 
πολύ πριν οι παγκόσμιοι δείκτες πιά- 
σουν κόκκινο.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ή  «ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΓΙΣΣΩΝ»;
Σε τι ελπίζει συνεπώς η κυβέρνη

ση; Πρώτον στο όη οι μεγάλες δυσκο
λίες της πραγματικής οικονομίας στην 
Ευρωζώνη και στην Ε.Ε. θα ωθήσουν 
τελικά τους ισχυρούς να αποδεχτούν 
μια «έκπτωση» στα μέτρα επιτήρησης 
που, υπό άλλες συνθήκες, θα επιβάλ
λονταν άμεσα στη χώρα μας. Αναμέ
νουν δηλαδή μια πολιηκή απόφαση 
στα μέσα της άνοιξης, που, όμως, θα 
συνοδεύεται από σκληρά μέτρα τριε- 
τούς εμβέλειας. Ωστόσο, και εδώ τα 
προβλήματα είναι μεγάλα, καθώς υ
πάρχουν διαφορές στο τι εννοεί η 
κάθε πλευρά όταν μιλάει για τριετές 
πρόγραμμα εξόδου από την κρίση.

Η Κομισιόν θα επιμείνει σε ανα
πτυξιακές πτυχές του προγράμματος, 
με δημόσιες επενδύσεις και περιφε
ρειακή τόνωση, την ώρα που η κυβέρ
νηση επιδίδεται σε «κυνήγι μαγισσών» 
για περιορισμό των δαπανών και πα
ράλληλα υπόσχεται παροχές που μάλ
λον σε προεκλογική καμπάνια ταιριά
ζουν παρά σε σφιχτό πρόγραμμα δια
χείρισης της οικονομίας.

Συμπέρασμα; Η «ελληνική ιδιαι
τερότητα» παραμένει μέγα πρόβλημα 
για την Ε.Ε.. Το χάλι της ελληνικής 
οικονομίας μπήκε βαρύ στη ζυγαριά 
κρίσιμων αποφάσεων από την Κομι
σιόν, που βλέπει τα ελληνικά «προ 
κρίσης» βάρη να δημιουργούν τερά- 
σηα προβλήματα στις Βρυξέλλες...
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>- Αποφασισμένος να αποχωρήσει από την πολιτική τη 
στιγμή που θα το πράξει και ο Κώστας Καραμανλής 
δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών Προκοπής Παυλόπου-

λος. Ως εποπτεύων τη Δημόσια Τάξη υπενθυμίζει ότι 
περνάει τα πρωινά του στο γραφείο του στη Βασιλίσσης 
Σοφίας και τα απογεύματα στην Κατεχάκη, ενώ για πρώ

Προκοπής Παυλόπουλος // Υπουργός Εσωτερικών
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
Η συνεργασία μου με ιο ν  

αναπληρωτή υπουργό Χρ. 

Μαρκογιαννάκη είναι άψογη 

και δεν υπάρχει κανένα πρό

βλημα σύγκρουσης, κανένα 

πρόβλημα κατανομής αρμο

διοτήτων.

66
ΕΚΑΟΓΕΣ
Ο Ελληνικός λαός μας έχει 

δείξει την εμπιστοσύνη του. 

Ο μόνος λόγος για να πάμε 

σε εκλογές είναι αν δεν συ

νεργαστε ί το Π Α Σ Ο Κ  το 

2010 για εκλογή του Προέ

δρου της Δημοκρατίας.

66
ΣΥ.ΜΖ.Α
Μου είναι αδιανόητο να ι- 

σχυρισθώ ότι πολιτικός φο

ρέας, ο οποίος μάλιστα ανή

κει στις δυνάμεις που εκπρο

σωπούνται στη Βουλή, έχει 

οποιαδήποτε σχέση με τα 

εξτρεμιστικά στοιχεία, τα ο

ποία είναι εχθροί της Δημο

κρατίας.

66
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Αν για οποιοδήποτε λόγο 

αποχωρούσε ο κ. Καραμαν

λής από την πρωθυπουργία 

και την ηγεσία της Νέας Δη

μοκρατίας, τότε έχω ολοκλη

ρώσει την πολιτική μου πο

ρεία και θα επιστρέφω στο 

πανεπιστήμιο. Δεν έχω καμία 

άλλη φιλοδοξία.

Θα φύγω μαζί 
με τον Καραμανλή

>- Κύριε υπουργέ, ο κ. Μαρκογιαν- 
νάκης διορίσθηκε αναπληρωτής υ
πουργός για τη δημόσια τάξη. Από 
πολλούς χαρακτηρίστηκε ως υποχρε
ωτική αυτή η συνύπαρξη μεταξύ σας. 
Τελικά, από ποιον λαμβάνει εντολές 
ο αναπληρωτής υπουργός; Από εσάς 
ή από τον πρωθυπουργό;

Να ξεκαθαρίσω ένα θέμα το ο
ποίο αφορά τη συγκατοίκηση: Όπως 
ξέρετε, τα πρω ινά βρίσκομαι στη 
Βασιλίσσης Σοφίας και τα απογεύ
ματα στην Κατεχάκη. Ό πω ς συνέ- 
βαινε και πριν, όπως συμβαίνει και 
τώρα. Και όπως θα εξακολουθήσει 
να συμβαίνει. Δ ιότι το υπουργείο 
είναι ένα και ενιαίο. Αυτό ήταν ένα 
μεγάλο επίτευγμα το οποίο δεν τόλ
μησε να κάνει σε βάθος χρόνου ο
ποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στο 
παρελθόν. Έτσι συμβαίνει σε όλες 
τις χώ ρες της Ευρώπης. Η ύπαρξη 
αναπληρωτή υπουργού, σημαίνει 
αναβαθμισμένο ρόλο ενός υπουργού 
-στη συγκεκριμένη περίπτωση του 
κ. Μαρκογιαννάκη- ακριβώς επειδή 
πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμ
φαση στα θέματα Δημόσιας Τάξης 
εξαιτίας του ότι τα θέματα αυτά απο
κτούν ιδ ιαίτερη επικαιρότητα. Η 
συνεργασία μας είναι άψογη και δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα σύγκρου
σης, κανένα πρόβλημα κατανομής 
αρμοδιοτήτων.
>- Ωστόσο, κύριε υπουργέ, σας ρω
τάω γιατί ο κ. Μαρκογιαννάκης δεν 
είναι υφυπουργός. Είναι αναπληρω
τής υπουργός και, πραγματικά, το 
ερώτημα που τίθεται είναι εάν δίνει 
λογαριασμό, ας πούμε, σε σας ή α
πευθείας στον πρωθυπουργό.

Μα, οι ρόλοι είναι καθορισμένοι 
από την ίδια την έννοια του αναπλη
ρωτή υπουργού. Ο αναπληρω τής 
υπουργός, ξέρετε, μετέχει και στο 
Υπουργικό Συμβούλιο. Επομένως, 
έχει τη δυνατότητα ν ’ ασκεί πολιτική 
και σε ό,τι αφορά τον σχεδίασμά, και 
σε ό,τι αφορά την εκτέλεση. Αλλά, 
από εκεί και πέρα, η πολιτική του 
υπουργείου είνα ι μία και ενιαία. 
Αυτή καθορίζεται από τον υπουργό 
και δεν  υπάρχει καμία απολύτως 
σύγκρουση, σας διαβεβαιώ. Και δεν 
θα μπορούσε να  γίνει διαφορετικά. 
Άλλο η γενική πολιτική του ενιαίου 
υπουργείου και άλλο επιμέρους θέ
ματα, τα οποία αφορούν τη δημόσια 
τάξη. Κατά τούτο, λοιπόν, δεν υπάρ
χ ε ι κανένα πρόβλημα κατανομής 
αρμοδιοτήτων.
>- Κύριε υπουργέ, στελέχη της Νέας 
Δημοκρατίας, το Κομμουνιστικό  
Κόμμα με διάφορες φωνές, αλλά και 
ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 
επίσημα, υποδείκνυαν και εξακολου
θούν να υποδεικνύουν τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
ως πολιτικό φορέα που παρέχει κά
λυψη σε εξτρεμιστικές συμπεριφο
ρές. Θα ήθελα να κάνετε μια ψύχραι
μη αποτίμηση. Θεωρείτε πως υπάρχει 
σήμερα πολιτικός φορέας ο οποίος 
«κλείνει το μάτι» σε τέτοιου είδους 
συμπεριφορές;

Το επισήμανα από την πρώτη

στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά 
μου και στο χώρο της Δημόσιας Τά
ξης στο πλαίσιο του ενιαίου υπουρ
γείου Εσωτερικών: Μου είναι αδια
νόητο να ισχυρισθώ ότι πολιτικός 
φορέας, ο οποίος μάλιστα ανήκει 
στις δυνάμεις που εκπροσωπούνται 
στη Βουλή, έχει οποιαδήποτε σχέση 
με τα εξτρεμιστικά στοιχεία, τα οποία 
είναι εχθροί της Δημοκρατίας.

Και θέλω να θυμίσω, συγκεκρι
μένα για  τον ΣΥΡΙΖΑ, πρόσφατες 
δηλώσεις του κ. Κουβέλη, οι οποίες 
ήταν δηλώσεις υπέρ της δημοκρα
τίας κα ι κατά της τρομοκρατίας, 
κατά της βίας. Ο κ. Κουβέλης, ξέρε
τε, είναι ένας από τους σημαντικό
τερους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, 
είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω
πός του.
>- Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως πολιτικό 
χρονικό όριο για τη διεξαγωγή των 
εκλογών την άνοιξη του 2010 με 
αφορμή την εκλογή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Ο χρόνος που σας 
απομένει στην πραγματικότητα δεν 
είναι περισσότερος από έναν χειμώ
να. ΓΤ αυτό θέλω να ρωτήσω αν α
ντιμετω πίζετε το ενδεχόμενο να 
ζητήσετε επαναβεβαίωση της λαϊκής

εμπιστοσύνης με την αιτιολογία ότι 
θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας;

Εμπιστοσύνη μας έχει δείξει ο 
ελληνικός λαός, πλειοψηφία είμα
στε και μας ζήτησε να κυβερνήσου
με για τέσσερα χρόνια. Γι’ αυτό ορ
θά είπατε προηγουμένως ότι ο μόνος 
λόγος για να πάμε σε εκλογές είναι 
αν δεν συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ το 
2010 για εκλογή του Προέδρου της

Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα 
θέλω να σας τονίσω και τούτο: Στο 
χέρι του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, είναι να 
το κάνει αυτό. Αλλά τότε θα έχει 
παίξει με τους θεσμούς.

Και θα ήθελα  να  θυμηθεί το 
ΠΑΣΟΚ τι είχε πει σε ένα ενδεχό
μενο που είχε αντιμετωπιστεί την 
εποχή εκείνη -δεν έγινε ποτέ- και 
ποια ήταν η θέση του ΠΑΣΟΚ, του 
κ. Βενιζέλου και άλλων όταν εξελέ- 
γη πρόεδρος για δεύτερη φορά ο κ. 
Κωστής Στεφανόπουλος.

Όπου είχε τεθεί εκείνη την επο
χή  το ζήτημα μήπως δεν θα έπρεπε 
να συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία 
και να πάμε σε εκλογές και να προ
τείνουμε για Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας πάλι τον κ. Στεφανόπουλο μετά 
τις εκλογές. Δ εν έγινε αυτό γιατί

ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι εκτός 
λογ ική ς της Νέας Δημοκρατίας. 
Θυμηθείτε τι είχε πει το ΠΑΣΟΚ αν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο με πρωθυ
πουργό τον κ. Σημίτη και, βεβαίως, 
κορυφαίο υπουργό της εποχής εκεί
νης και έχοντα λόγο και επί των 
θεσμικών, τον κ. Βενιζέλο. Ας κοι
τάξουν στο ΠΑΣΟΚ τι έλεγαν τότε 
για τα παιχνίδια με τους θεσμούς. 
>- Είσαστε στενός συνεργάτης του 
πρωθυπουργού επί έντεκα συναπτά 
έτη. Έχω, λοιπόν, ένα ερώτημα: Στην 
μετά Καραμανλή εποχή πιστεύετε 
ότι μπορείτε να εξακολουθήσετε να 
είστε στην πολιτική;

Πολιτικά έχω  ξεκαθαρίσει, το 
επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, 
ότι -αν δεν έχει συμβεί νωρίτερα, 
γιατί υπουργός είμαι, μπορεί να έχω 
φύγει για οποιονδήποτε λόγο νωρί
τερα - αν για οποιοδήποτε λόγο α
ποχωρούσε ο κ. Καραμανλής από 
την πρωθυπουργία και την ηγεσία 
της Νέας Δημοκρατίας, τότε έχω 
ολοκληρώσει την πολιτική μου πο
ρεία και θα επιστρέφω στο πανεπι
στήμιο. Δ εν έχω καμία άλλη φιλο
δοξία.

Οταν ξεκίνησα την πολιτική μου 
σταδιοδρομία δεν είχα προγραμμα
τίσει να φθάσω εδώ που έφθασα. 
Ευχαριστώ πολύ τον πρωθυπουργό 
γ ι’ αυτό που έχει κάνει για μένα και 
μου έχει δείξει τόση εμπιστοσύνη. 
Βέβαια, θα είμαι πάντα μέλος αυτής 
της παράταξης, στην οποία οφείλω 
τόσα πολλά αλλά δεν έχω την πα
ραμικρή φιλοδοξία περαιτέρω.

Στο χώρο του πανεπιστημιακού ασύλου βρέθηκαν και άτομα 
τα οποία από τις πρώτες έρευνες που γίνονται φαίνεται ότι 
δεν έχουν καμία σχέση ούτε με φοιτητές ούτε φυσικά με 
ιδεολογία. Ολα τα άλλα θα τα κρίνει η δικαιοσύνη


