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Η χώρα πληρώνει το πολιτικό λάθος της απογραφής

Γράφει ο Θανάσης Λυρτσογιάννης
28/3/2005 2:28:42 μμ

Για τον... ιό της Πορτογαλίας που απειλεί την ελληνική οικονομία, γράψαμε στις 10 Μαρτίου 2004 και επισημαίναμε ότι η 
απογραφή στην ιβηρική χώρα οδήγησε τον ρυθμό ανάπτυξης το 2003 στο μείον 0,8% έναντι 3,9% το 1999.
Δύο ημέρες αργότερα, στις 12 Μαρτίου 2004, επισημαίναμε ότι αν η κυβέρνηση προχωρήσει στην απογραφή τότε θα 
υποχρεωθεί να προχωρήσει σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, πρωτίστως των κοινωνικών.
Ο στόχος της ενοχοποίησης του ΠΑΣΟΚ ώστε να του καταφερθεί ένα συντριπτικό πλήγμα, η μετεκλογική ευφορία για τη νίκη 
και η άγνοια των μηχανισμών των Βρυξελλών δεν άφησε κανένα περιθώριο για νηφάλιες σκέψεις.
Η κυβέρνηση όχι μόνο προχώρησε στην απογραφή, αλλά διαχειρίστηκε με ερασιτεχνικό τρόπο το ζήτημα ανοίγοντας μέτωπα 
και προκαλώντας αντιπαραθέσεις με τις Βρυξέλλες και τα νέα κράτη-μέλη τα οποία βλέπουν ότι εξαιτίας της Ελλάδας δυσκολεύει 
ο δρόμος για την ΟΝΕ.
Οι κυβερνητικοί φωστήρες επιχείρησαν να μας πείσουν πως η απογραφή δεν ήταν παρά ένα μέσο για να αποκατασταθεί δήθεν 
η αλήθεια και η διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά, ώστε όπως ο κάθε νοικοκύρης για το σπίτι του, να γνωρίζουμε τι έχουμε.
Αν το πίστευαν στ' αλήθεια ήταν αφελείς. Αν όχι, διέπραξαν ένα κολοσσιαίο πολιτικό λάθος. Γιατί η απογραφή δεν είναι μία 
απλή αναδιάταξη κάποιων λογιστικών μεγεθών όπως αυτοί έκαναν. Είναι στο βάθος, αλλά και στην ουσία, πολιτική πράξη 
πρώτου μεγέθους που παράγει αποτελέσματα σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης.
Απόδειξη η στροφή στην οικονομική πολιτική και η αντικατάσταση της ήπιας προσαρμογής με τη σκληρή λιτότητα που θα 
πλήξει τα πλέον αδύναμα στρώματα της κοινωνίας και η οποία επιδρά στο σύνολο της οικονομίας, της κοινωνίας και της 
πολιτικής.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, 

ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Δ ιεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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