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ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ Η ΕΛΛΑΣ

Η απάτη της απογραφής

Εδώ και δύο χρόνια όλη η προπαγάνδα της κυβέρνησης στηρίχθηκε στην περιβόητη απογραφή που 
υποτίθεται ότι αποκάλυψε τα κρυφά ελλείμματα και την άθλια, όπως ισχυρίζεται, κατάσταση της 
οικονομίας, αναγκάζοντας τη ν' ακολουθήσει μια περιοριστική πολιτική... Και πριν αλέκτορα φωνήσαι 
έρχεται η Γιούροστατ και η Ευρ. Επιτροπή και βγάζει στη σέντρα τα κυβερνητικά παιχνίδια, 
ξεκαθαρίζοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό με την παράδοση 
και όχι την παραγγελία τους, όπως κραύγαζαν Καραμανλής, Αλογοσκούφης και λοιποί συγγενείς... · 
Δηλαδή το φούσκωμα του ελλείμματος ήταν μια συνειδητή πολιτική απάτη της κυβέρνησης, που θέλ 
να πείσει τον ελληνικό λαό ότι παρέλαβε χάος, άρα δεν μπορεί να περιμένει την υλοποίηση των αθρο 
υποσχέσων που έδινε, αφού η οικονομία έχει τα μαύρα χάλια της...

*** Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι προβλήματα υπήρχαν, και μάλιστα αρκετά. Ομως υπήρχε μια δεδομένη 
αφετηρία με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που έδινε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση, αν είχε σχέδιο και 
πρόγραμμα, να προχωρήσει σε αναγκαίες τομές και διαρθρωτικές αλλαγές για να βελτιώσει την κατάσταση 
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ο κ. Καραμανλής όμως επέλεξε την καταστροφολογία, επί ένα 
χρόνο και πλέον το πρόβλημα ήταν η απογραφή, με αποτέλεσμα να βρεθεί η χώρα κάτω από τον έλεγχο 
της Ευρ. Επιτροπής.

*** Τώρα που έπεσε το φύλλο συκής θα βρεθεί κανείς να αναλάβει τις ευθύνες γ ί αυτή την εξέλιξη; Ο κ. 
Καραμανλής -γιατί προφανώς όλη αυτή η ιστορία της απογραφής δεν ήταν μόνο επιλογή Αλογοσκούφη...- 
θα κάνει την αυτοκριτική του και θα εξηγήσει στους Ελληνες πολίτες, στους οποίους υποσχόταν λαγούς με 
πετραχήλια, ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο μαύρα όσο τα παρουσίαζε; Και, κυρίως, θα εξηγήσει ότι η 
αθέτηση των υπεσχημένων δεν οφειλόταν στα τεράστια ελλείμματα που παρέλαβε αλλά στην ανικανότητα 
της δικής του κυβέρνησης να εφαρμόσει μια αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και να μην καλύπτεται πίσω 
από τα προσχήματα της... ήπιας προσαρμογής; Ή μήπως θα βρει ακόμα μια δικαιολογία για να συνεχίσει 
την ίδια πολιτική σφιξίματος, καλυπτόμενος τώρα από την απόφαση της Γιούροστατ, που μεταφέρει τα 
ελλείμματα στα επόμενα χρόνια;
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