
«ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ», λοιπόν η οκταετία Σημίτη. 
Μόνο που κατά τη διάρκεια αυτής της «κατα·· 
στροφής» έτυχε να συμβούν ορισμένα εξαιρετι
κά πράγματα. Για παράδειγμα, διπλασιάστηκε η 
περιουσία της χώρας. Το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν αυξήθηκε από 87 δισ. το 1996 σε 153 δισ. 
ευρώ το 2003.0 εθνικός πλούτος, το διαθέσιμο ε
θνικό εισόδημα, επίσης, σχεδόν διπλασιάστηκε. 
Από 84 δισ. το 1996 έφτασε στα 141 δισ. ευρώ το 
2003.0  πληθωρισμός έπεσε από το 8,2% στο 2,9% 
και τα πραγματικά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 
23%.___________________________ _____

ΣΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ακόμη «λεπτομέρειες». Η 
χώρα εισήλθε σιο κλαμπ του ευρώ, προετοίμα
σε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, απέκτησε υπο
δομές και μεγάλα έργα, ενώ βρήκε χρόνο να 
θεραπεύσει ορισμένες από τις «αρχαϊκότηιες» 
της ελληνικής κοινωνίας. Απολογισμός, διόλου 
ευκαταφρόνητος για περίοδο «καμένης γης»...

Αυτοί λοιπόν που επινόησαν τη θεωρία, το 
έκαναν για έναν από τους εξής λόγους: Είτε για
τί πιστεύουν ότι τα επιτεύγματα της προηγού
μενης κυβέρνησης είναι πενιχρά και οι ίδιοι δια-

Είτε η κυβέρνηση θα κτίσει «Παρθε
νώνες», έτσι ώστε η οκταετία Σημί
τη να αποδειχτεί «καμένη γη», είτε 
μπλέξαμε με τα ορφανά του Πινάκιο

θέτουν ιο ταλένιο να πετόχουν πολύ περισσό
τερα, είτε γιατί με ψέματα και ανακρίβειες ψα
ρεύουν κορόιδα. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει.Εί- 
ιε η κυβέρνηση θα κτίσει «Παρθενώνες», έτσι 
ώστε η οκταετία Σημίτη να αποδειχτεί «καμένη 
γη» σε σύγκριση με τα δικά της επιτεύγματα, εί
τε μπλέξαμε με τα ορφανά του Πινάκιο. Με κοι
νούς παραμυθάδες, δηλαδή...Ισχύει όμως η πρώ
τη ερμηνεία; Μοναδικό κριτήριο για να το κρί
νουμε είναι το αποτύπωμα του έργου τους, έως 
τώρα. Γιατί μια κυβέρνηση έπειτα από δεκατρείς 
μήνες στην εξουσία, υποχρεούται να έχει έργο.

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι δικοί τους «Παρθενώ
νες»;

ΠΡΩΤΟΝ, διά της «απογραφής» οδήγησαν τη 
χώρα σε καθεστώς'ευρωπαϊκής κηδεμονίας. 
Δεύτερον, αύξησαν τους φόρους και μείωσαν 
τις παροχές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομά
δες. Τρίτον, συρρίκνωσαν τις επενδύσεις κατά 
34%,τον πρώτο χρόνο και συνεχίζουν ακάθε
κτοι. Τέταρτον, δεν κότάφεραν να εκτελέσουν 
τον προϋπολογισμό του 2004 και είναι μαθημα- 
τικώς βέβαιο ότι ήδη έχει εκτροχιαστεί ο προϋ
πολογισμός του 2005. Πέμπτον, παρέλαβαν τον 
πληθωρισμό στο 2,9% και ήδη ο πληθωρισμός 
κινείται προς το 4%. Εκτον, παρέλαβαν τη μη
χανή της οικονομίας να τρέχει με ρυθμό 4,2% 
και ήδη τον καθήλωσαν στο 3%.Θυμάστε εκεί
νο το ανέκδοτο με τον Κ. Καραμανλή να υπό
σχεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 5%; Χαριτωμένο 
ήταν...

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΠΑΛΜΑΡΕ» τους στην οι
κονομία, ύστερα από δεκατρείς μήνες. Απολο
γισμός πολύ κάτω από τη βάση. Γι’ αυτό, λοι
πόν, χρειάζονται τα μεγάλα ψέματα. Για να α
ποφύγουν τη σύγκριση και να δικαιολογήσουν 
τη μεγάλη κοροϊδία. Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση 
μας είχε συνηθίσει να υποκαθιστά την πολιτική 
με την επικοινωνία. Πλέον φαίνεται ότι εισέρ
χεται σε ένα ανώτερο στάδιο: από την επικοι
νωνία στο ψέμα. Στο δρόμο του δόκτορος, που 
λέγαμε στην αρχή...


