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Δεν αρκεί το ο
Η καθυστέρηση με τη ν οποία αντέδρασε η κυ

βέρνηση στη δημοσιονομική κρίση δείχνει ό
τι δεν είχε αντιληφθεί πωε από το εξωτερικό
δεν τηε έδιναν τη ν παραμικρή πίστωση χρό
νου. Ο όγκοε τηε προχθεσινήε συγκέντρωσηε
έδειξε ότι ούτε η ελληνική κοινωνία τηε δίνει
πίστωση χρόνου και πωε η επίκληση του κιν
δύνου τηε χρεοκοπίαε από μόνη τηε δεν είναι
αρκετή για να πείσει τουε πολίτεε να αποδε
χθούν μια τόσο βίαιη και τόσο μεγάλη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου τουε. Κάποι
οι θεωρούν ότι η λύση είναι να καταδικαστούν
μερικοί διαπλεκόμενοι πολιτικοί, κάποιοι απατεώνεε επιχειρηματίεε και ορισμένοι διε
φθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι. Πιθανόν κά
τι τέτοιο (που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο
και όχι εξαιρετικό σε ένα σύγχρονο κράτοε δι
καίου) να εκτονώσει προσωρινά τη δικαιολο
γη μένη οργή που αισθάνεται ο οποιοσδήπο
τε όταν βλέπει ότι ανατρέπονται όσα του έ
λεγαν -μ έχ ρ ι και πριν από λίγα 24ωρα- ότι εί
ναι δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα. Ωστόσο,
αυτή η βαλβίδα αποσυμπίεσηε δεν θα είναι αρ
κετή σε λίγουε μήνεε, όταν οι πολίτεε δεν θα
ανησυχούν απλώε για τιε επιπτώσειε των μέ
τρων, αλλά θα τιε βιώνουν. Οταν θα κλείσουν
ακόμη περισσότερα καταστήματα, όταν απο-

0 κ. Παπανδρέου πρέπει
να δώσει ένα όραμα,
να περιγράφει με σαφήνεια
ποια θεωρεί όχι πρέπει
να είναι η Ελλάδα μειά
την κρίση και τι ακριβώς
θα κάνει για να φτάσει εκεί.
λυθούν πιο πολλοί εργαζόμενοι, όταν δεν θα
μπορούν να πληρώσουν τιε δόσειε των δανείων
και των πιστωτικών καρτών ή τα δίδακτρα των
παιδιών τουε στο φροντιστήριο. Απαιτείται και
μάλιστα άμεσα κάτι περισσότερο από την έκ
φραση συμπάθειαε και κατανόησηε, από το δί
λημμα «μέτρα ή χρεοκοπία» και από την πα
ραδειγματική τιμωρία κάποιων. Η επικοινω
νία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολι
τική και η εικόνα ενόε «συντετριμμένου» αλ
λά «υποχρεωμένου να πάρει σκληρά μέτρα»
πρωθυπουργού δεν πρόκειται να αντισταθμίσει
την έλλειψη στρατηγικήε. Ο κ. Παπανδρέου,
εάν δεν θέλει να είναι απλώε μοιραίοε, θα πρέ

^^»-7

ιημμα «χρεοκοπία ή ι τρα»
πει να δώσει ένα όραμα, να περιγράψει άμε
σα και με σαφήνεια ποια θεωρεί ότι πρέπει να
είναι η Ελλάδα μετά τη ν κρίση και τι ακριβώε
θα κάνει για να φτάσει εκεί. Κανέναε δεν θα
δεχθεί να υποβληθεί σέ θυσίεε για να διασω
θεί ένα σύστημα που βολεύει ημετέρουε. Που
δίνει επιδοτήσειε για να παράξει νεόπλουτουε
με καγιέν και παραθαλάσσιεε μεζονέτεε, αντί
για θέσειε απασχόλησηε και ανταγωνιστικά
προϊόντα. Ενα σύστημα που τιμολογεί τα φάρ
μακα για ελληνικά νοσοκομεία δέκα φορέε α
κριβότερα απ’ ό, τι στη Γαλλία και το κάθε χ ι
λιόμετρο ελληνικού δρόμου στο πενταπλάσιο
απ’ ό, τι στη Γερμανία. Τα πρώτα μηνύματα
δεν είναι ενθαρρυντικά. Ο νυ ν πρόεδροε τηε
Βουλήε υλοποίησε απόφαση του προκατόχου
του για προσλήψειε, επειδή, λέει, ήταν υποχρεωμένοε από τον νόμο. Ποιοε νόμοε τον υ
ποχρέωσε να διατηρήσει τον 15ο και τον 16ο
μισθό στουε υπαλλήλουε τηε Βουλήε όταν πε
ρικόπτεται η 13η και η 14η σύνταξη στουε συνταξιούχουε ή να δώσει από 3.500 - 5.500 ευ
ρώ στουε βουλευτέε για να αγοράσουν ηλε
κτρονικό υπολογιστή, σκάνερ και εκτυπωτή;
Ο υπουργόε Αμυναε διαβεβαιώνει τουε αξιωματικούε ότι θα βρει κάποιον τρόπο να παρακάμψει την απόφαση τηε κυβέρνησηε για

περικοπή των επιδομάτων στο Δημόσιο. Σε νο
μοσχέδιο του υπουργείου Απασχόλησηε πα
ρεισέφρησε διάταξη που επέτρεπε την πρό
σληψη στο Δημόσιο εκτόε διαδικασιών ΑΣΕΠ
και απεσύρθη μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε. Σε άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντοε υπήρχε διάταξη για επιδότηση α
νανεώσιμων πηγών ενέργειαε που φωτογρά-'
φιζε συγκεκριμένη επένδυση ενόε επιχειρη
ματία. Και αυτή αποσύρθηκε όταν διαμαρτυρήθηκαν οι ανταγωνιστέε του. Το υπουργείο
Μεταφορών έκανε μια ρύθμιση για τιε οδικέε
μεταφορέε που επί τηε ουσίαε θα διατηρήσει
κλειστό το επάγγελμα των φορτηγών δημόσιαε
χρήσηε. Ο κ. Παπανδρέου, εάν δεν θέλει να
είναι απλώε μοιραίοε διαχειριστήε μιαε χρεοκοπίαε, πρέπει άμεσα και με πειστικό τρόπο
να εξηγήσει πώε θα επιστρέψει η χώρα σε α
ναπτυξιακή τροχιά, να ξεκαθαρίσει τουε κανόνεε παραγωγήε και αναδιανομήε του πλού
του και επιπλέον να τουε θέσει σε εφαρμογή.
Αλλιώε κανέναε δεν θα θυσιαστεί για να δώ
σει μερικέε ακόμη τελευταίεε ανάσεε σε ένα
έτσι κι αλλιώε χρεοκοπημένο μοντέλο εξουσίαε
και ανάπτυξηε.
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